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I. Dane identyfikacyjne 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej, Plac Floriański 1, 
26-110 Skarżysko-Kamienna (dalej: PCPR). 

 

Dyrektorem PCPR (dalej: Dyrektor) od 1 kwietnia 2012 r. jest Paweł Perkowski.  

(akta kontroli str. 3-5) 

1. Organizacja pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

2. Realizacja zadań przypisanych koordynatorom. 

3. Formy i efekty pomocy udzielanej przez koordynatorów rodzinom zastępczym  
i rodzinnym domom dziecka. 

 

Lata 2018-2020 (I półrocze). Dla realizacji celów kontroli były wykorzystywane 
dowody sporządzone w latach wcześniejszych oraz w okresie późniejszym, a także 
dane statystyczne z tych okresów. 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

 

 

Violetta Nowak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKI/66/2020 z 13 września 2020 r. 

 (akta kontroli str. 1-2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200; dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W latach 2018-2020 (I półrocze) Dyrektor zapewnił wsparcie koordynatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej (dalej: koordynator) wszystkim rodzinom zastępczym  
i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka (dalej: rdd), które się o to zwróciły. 
Wszyscy zatrudnieni koordynatorzy spełniali wymogi ustawowe, mieli duże 
doświadczenie i systematycznie podnosili swoje kwalifikacje zawodowe. Udało się 
uzyskać dobrą stabilność kadry – w okresie objętym kontrolą dla 75% rodzin nie 
zmieniono koordynatora. Przy ich wyznaczaniu nie zasięgano jednak opinii rodzin 
zastępczych i rdd, wymaganej art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej3. Każda z osób zatrudnionych na 
stanowisku koordynatora na stałe, opiekowała się, przez okres od trzech do 26 
miesięcy, więcej niż 15 rodzinami zastępczymi i rdd, co było niezgodne z art. 77  
ust. 4 ww. ustawy.  
Na podstawie analizy dokumentacji siedmiu rodzin zastępczych i jednego rdd 
stwierdzono, że koordynatorzy realizowali zadania wskazane w art. 77 ust. 3 ustawy 
o pieczy zastępczej, w tym opracowywali i modyfikowali plany pomocy dzieciom,  
z wykorzystaniem dokumentacji wskazanej w art. 38a ust. 1 tej ustawy. Przy 
tworzeniu planów pomocy współpracowano z rodziną zastępczą i rdd oraz  
z asystentem rodziny biologicznej, jednak w sytuacji gdy nie został on przydzielony 
rodzinie, nie konsultowano tych planów z ośrodkami pomocy społecznej, co jest 
wymagane art. 77 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy. Plany i ich aktualizacje były na ogół 
zgodne ze stanem faktycznym i spójne z oceną sytuacji dziecka. Wyjątek stanowiły 
plany, w których określono cele długoterminowe niespójne z wnioskami Zespołu do 
spraw oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej (osiem  
z 21 planów dotyczących trojga dzieci) lub nie uwzględniono celu dotyczącego 
przygotowania do usamodzielnienia (w przypadku innych trojga dzieci). 
Koordynatorzy uczestniczyli w dokonywaniu oceny sytuacji dziecka. Pięciu ocen  
(z 70 objętych badaniem) dokonano z opóźnieniem od jednego do trzech miesięcy  
w stosunku do terminów określonych w art. 131 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej. 
Koordynatorzy konsultowali także, dokonywane przez Dyrektora, oceny rodzin, 
przygotowywali projekty opinii przesyłanych do sądu oraz wypełniali pozostałą 
dokumentację przewidzianą wewnętrznymi uregulowaniami. Sprawozdania za  
2018 r. i 2019 r. z efektów pracy koordynatorów, zostały sporządzone tylko przez 
jednego koordynatora (jako zbiorcze), co było niezgodne z art. 77 ust. 3 pkt 7 
ustawy o pieczy zastępczej. Sprawozdania te zawierały nierzetelne dane.  
Koordynatorzy właściwie wypełniali rolę edukacyjną i udzielali skutecznego wsparcia 
prawie wszystkim rodzinom i rdd, które borykały się z problemami w realizacji zadań 
określonych w art. 40 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej. Przy czym dla jednej 
rodziny wsparcie dotyczące zadań określonych w art. 40 ust. 1 pkt 3 i 5 ww. ustawy 
nie okazało się w pełni skuteczne. Nie podjęto także działań wymaganych  
art. 38 ust. 2 ustawy o pieczy zastępczej, mających na celu uzyskanie należnych 
świadczeń alimentacyjnych dla pięciorga dzieci (z czterech rodzin). 
Rodziny zastępcze i rdd korzystały z uprawnień wynikających z ustawy o pieczy 
zastępczej, w szczególności do udziału w grupie wsparcia i szkoleniach mających 
na celu podnoszenie kwalifikacji, korzystania z pomocy prawnej oraz możliwości 
zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi. Zarówno 
dzieciom jak i rodzicom zastępczym zapewniono zróżnicowane, adekwatne  
i długofalowe wsparcie specjalistyczne, w tym przy wykorzystaniu środków 
zewnętrznych uzyskanych przez PCPR. W realizacji tych zadań współpracowano  

                                                        
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę  

w formie opisowej. 
3 Dz. U. z 2020 poz. 821; dalej: ustawa o pieczy zastępczej. 
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z innymi podmiotami. Przyjęte w Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 
Skarżyskim założenia dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej były realizowane. 
Jednak z uwagi na nieokreślenie wartości docelowych większości wskaźników ich 
realizacji, nie można ocenić stopnia wykonania Programu. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Organizacja pracy koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej 

1.1. Na podstawie zarządzenia nr 104/2011 Starosty Skarżyskiego z 30 listopada 
2011 r., powierzono PCPR rolę organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie 
skarżyskim. W statucie jednostki i regulaminie organizacyjnym5 określono zadania 
wynikające z art. 76 ust. 4 ustawy o pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 76 ust. 2 tej 
ustawy, w ramach struktury PCPR, wydzielono Zespół do spraw rodzinnej pieczy 
zastępczej (dalej również Zespół), w którym zapewniono siedem etatów dla osób 
realizujących zadania koordynatorów i podlegających bezpośrednio Dyrektorowi. 
Pracę Zespołu wspomagała specjalistka pracy socjalnej, zatrudniona w Dziale 
Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej PCPR oraz dwóch psychologów i pedagog 
(zatrudnieni w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej). Dostępna była także 
pomoc prawna. 

(akta kontroli str. 6-27, 50-53) 
W PCPR przyjęto wewnętrzną procedurę obejmującą organizację, sposób realizacji  
i dokumentowania zadań przez koordynatorów pn. Wykaz dokumentów do pracy  
z rodzinami zastępczymi dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej6.  
W procedurze tej określono dokumenty, które powinni sporządzać koordynatorzy 
(najczęściej wspólnie z rodziną zastępczą lub osobami prowadzącymi rdd). Wykaz 
ten zawierał 17 wzorów dokumentów wraz z instrukcją ich stosowania,  
a mianowicie: 

 kwestionariusz dotyczący rodziny zastępczej (pierwsza część przeznaczona do 
wypełnienia na pierwszej wizycie w rodzinie oraz w czerwcu każdego roku,  
a druga część – mniej obszerna – w grudniu każdego roku). Zgromadzone  
w tym kwestionariuszu dane o rodzinie były wykorzystywane przy sporządzaniu 
informacji dla sądu; 

 ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej (sporządzana  
w pierwszym miesiącu rozpoczęcia współpracy z rodziną), traktowana 
pomocniczo przy sporządzaniu innych dokumentów, np. Planu pomocy 
dziecku7; 

 sprawozdanie z funkcjonowania dziecka w rodzinie zastępczej (sporządzane co 
miesiąc z wyjątkiem czerwca i grudnia), dalej: sprawozdanie; 

 dokumenty wykorzystywane do oceny sytuacji dziecka i funkcjonowania rodziny 
zastępczej, tj. (1) protokół z oceny dokonywanej przez zespół do spraw 
okresowej oceny sytuacji dziecka (częstotliwość sporządzania tego dokumentu, 
tj. posiedzeń zespołu ustalono zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy o pieczy 

                                                        
4 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
5 Uchwałami Nr 124/XVI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z 26 stycznia 2012 r. oraz Nr 53/115/2016  
z 14 grudnia 2016 r. wprowadzono odpowiednie zmiany w statucie jednostki oraz przyjęto Regulamin 
organizacyjny PCPR. 
6 Zarządzeniem 2/2017 Dyrektora PCPR z 2 stycznia 2017 r., zmienionym od 2 stycznia 2020 r. (zarządzenie 
2/2020 Dyrektora PCPR). 
7 Do 2020 r. ocena ta była sporządzana dla dzieci w wieku do trzech lat, co trzy miesiące, zamiennie z oceną 
dokonywaną przez Zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka. 
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zastępczej), (2) sprawozdanie do sądu (sporządzane z częstotliwością 
wynikającą z art. 131 ust. 2 ustawy) oraz (3) ocena okresowa rodziny 
zastępczej wynikająca z art. 132 ww. ustawy (częstotliwość sporządzania 
zgodnie z art. 134 ust. 1 i 2 ustawy);  

 plan pomocy dziecku umieszczonemu w rodzinie zastępczej (sporządzany co 
rok) oraz wzór aktualizacji planu pomocy (służący do modyfikowania planu 
dokonywanego raz w roku po posiedzeniu zespołu do spraw okresowej sytuacji 
dziecka); 

 opinia o uczniu/słuchaczu/wychowanku objętym pieczą zastępczą – wzór 
zapytania przekazywanego do placówek oświatowych dwa razy w roku 
szkolnym (w maju lub czerwcu oraz w listopadzie lub grudniu); 

 dokumentacja dotycząca procesu usamodzielnienia wychowanków,  
tj.: wskazanie opiekuna usamodzielnienia, aktualizacja oraz weryfikacja 
indywidualnych programów usamodzielnienia; 

 inne dokumenty: listy wizyt u rodziny zastępczej (zawierające potwierdzone 
daty spotkań koordynatora z rodziną), oświadczenie/klauzula informacyjna 
dotyczące umieszczania i przetwarzania danych osobowych RODO, wzór 
wniosku o objęcie opieką koordynatora. 

(akta kontroli str. 28-149) 
Od 16 marca 2020 r. wprowadzono zmiany w organizacji pracy PCPR w związku  
z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej8 a następnie stanu epidemii9 oraz sytuacją na terenie powiatu 
skarżyskiego10. Polegały one na zwolnieniu pracowników Zespołu z obowiązku 
wykonywania zadań na terenie jednostki oraz wprowadzenia możliwości pracy 
zdalnej (zmiany te obowiązywały do maja 2020 r. i ponownie od października tego 
roku). Wprowadzono także zasady bezpieczeństwa dotyczące kontaktów z innymi 
pracownikami oraz rodzinami zastępczymi (tylko z wykorzystaniem przygotowanego 
do tego celu miejsca na terenie PCPR11), a także ograniczenie pracy w terenie do 
wcześniej umówionych spotkań, w czasie których należało zachować zasady 
bezpieczeństwa. Koordynatorzy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej.  

(akta kontroli str. 522-532) 
W PCPR wykorzystano możliwość wsparcia rodzin w ramach projektu 
zainicjowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pn. Wsparcie 
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-1912. Środki 
finansowe uzyskane w ramach tego projektu (283 052,16 zł) zostały przeznaczone 
na zakup: (1) 113 komputerów z oprogramowaniem przeznaczonych dla dzieci ze 
106 rodzin zastępczych i dwóch placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, (2) 
sprzętu ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych dla tych rodzin i placówek13, 
(3) wyposażenie miejsca kwarantanny m.in. dla rodzin zastępczych i rdd.  

(akta kontroli str. 202) 
Koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej zapewniono możliwość korzystania  
z samochodu służbowego14 oraz zwrotu kosztów przejazdu środkami transportu 

                                                        
8 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433); rozporządzenie uchylone z dniem 20 marca 2020 r. 
9 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491). 
10 Zarządzeniami Dyrektora nr 5 z 16 marca 2020 r., nr 8 z 15 maja 2020 r., nr 10 z 25 maja 2020 r.  
i nr 13 z 9 października 2020 r. 
11 Wyznaczonym zarządzeniem Dyrektora nr 9 z 15 maja 2020 r. 
12 W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, Działania 2.8 Rozwój usług 
społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 
13 3810 maseczek, 19 050 rękawiczek jednorazowych, 228 l płynu do dezynfekcji. 
14 Na podstawie Regulaminu korzystania z samochodu służbowego w PCPR, tj. Fiata Doblo (zarządzenie 
Dyrektora nr 15/2012 z 31 grudnia 2012 r.). 
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zbiorowego15. Analiza kart drogowych oraz ewidencji dokonywanych przejazdów 
pozwala stwierdzić, że był on powszechnie wykorzystywany przez koordynatorów  
(w 2018 r. na 119 wyjazdów samochodu – co najmniej w 58 przypadkach korzystali 
z niego koordynatorzy, w 2019 r. na 122 wyjazdy – w 62). Dyrektor wyjaśnił: 
niejednokrotnie podczas tego samego przejazdu podróżowało kilku koordynatorów 
rpz (np. marzec i kwiecień 2018 r. oraz kwiecień, czerwiec i lipiec 2019 r.). Ponadto 
pojazd prowadzony przez osobę zatrudnioną na innym stanowisku niż koordynator 
rpz był wykorzystywany na potrzeby Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej  
(np. w maju i czerwcu 2020 r. 100% wyjazdów zostało zrealizowanych w związku  
z potrzebami koordynatorów rpz). Część przejazdów miało charakter „łączony”, czyli 
w trakcie jednego kursu swoje zadania w terenie realizowali pracownicy różnych 
działów jednostki.  
Niektórzy koordynatorzy korzystali także z możliwości pobrania jednorazowych 
biletów komunikacji miejskiej. W latach 2018-2019 wykorzystali oni łącznie 596 
biletów (miesięcznie pobierano średnio ok. 25 biletów).  

(akta kontroli str. 154-159) 
W PCPR udostępniono tzw. pokój przyjazny dziecku, w którym mogły być 
organizowane spotkania dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej z ich 
biologicznymi rodzicami. Był on urządzony na wzór pokoju mieszkalnego (kolorowe 
firanki, stół, krzesła, regał z zabawkami, tapicerowane pufy) i wyposażony w lustro 
weneckie, dające możliwość obserwowania przebiegu spotkania z innego 
pomieszczenia. W okresie objętym kontrolą pokój ten codziennie był wyłączony 
przez cztery godziny, gdyż funkcjonował tam punkt nieodpłatnej pomocy prawnej16. 
Z wyjaśnień złożonych przez Dyrektora wynikało, że nie było sytuacji, by dodatkowa 
funkcja tego pokoju zakłócała pracę Zespołu. Dostępność tego pomieszczenia 
potwierdziła także koordynatorka, która organizowała na terenie PCPR spotkania 
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z rodzicami biologicznymi, w tym 
wynikające z postanowień sądu17. 
Wszyscy koordynatorzy pieczy zastępczej pracowali w jednym pokoju, w którym 
zainstalowano stanowiska komputerowe i zgromadzono znaczącą większość 
dokumentacji rodzin objętych wsparciem. Dyrektor wyjaśnił: praca koordynatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej realizowana jest przede wszystkim w terenie. W celu 
wykonywania pracy biurowej dysponują pomieszczeniem nr 23, w którym 
jednocześnie przebywają dwie osoby. Dużym ułatwieniem w organizacji 
swobodnego korzystania z tego pokoju jest praca oparta na systemie zadaniowym. 
Ponadto koordynatorzy mają do dyspozycji salę konferencyjną nr 24.  

(akta kontroli str. 160-161) 
W grudniu 2019 r. Dyrektor PCPR zwrócił się do Zarządu Powiatu Skarżyskiego  
z wnioskiem o zwiększenie powierzchni lokalowej, w celu umieszczenia Zespołu do 
spraw rodzinnej pieczy zastępczej w dodatkowych pokojach. Na pismo to 
dotychczas nie odpowiedziano. 

(akta kontroli str. 162) 
1.2. Osoby zatrudnione w okresie objętym kontrolą na stanowisku koordynatora 
rodzinnej pieczy zastępczej spełniały wymogi określone w art. 78 ust. 1 ustawy  
o pieczy zastępczej, tj. posiadały wymagane kwalifikacje, legitymując się 
kierunkowym wykształceniem (10 osób) lub innymi studiami wyższymi oraz 
odpowiednim doświadczeniem w pracy z dzieckiem i rodziną (jedna osoba)  

                                                        
15 Zarządzeniem nr 18/2013 z 31 grudnia 2013 r. Dyrektora wprowadzono zasady ewidencjonowania oraz 
korzystania z biletów służbowych komunikacji miejskiej w celach służbowych. 
16 Udzielanej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, ze zm.). 
17 W 2018 r., 2019 r. i w 2020 r. (do marca) organizowano w tym pomieszczeniu regularne spotkania 
odpowiednio pięciu, dziesięciu i pięciu rodzin biologicznych z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej. 
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i przysługiwały im pełne prawa rodzicielskie. Były to osoby niekarane, które nie miały 
zobowiązań alimentacyjnych. Koordynatorzy zostali zatrudnieni na podstawie umów 
o pracę, na pełnych etatach (40 godzin tygodniowo) w zadaniowym systemie czasu 
pracy i, co do zasady, na czas nieokreślony (osiem osób). Z trzema osobami, które 
zatrudniono (kolejno) w zastępstwie za koordynatora przebywającego na urlopie 
macierzyńskim/rodzicielskim Dyrektor zawarł umowy na czas określony,  
tj. odpowiednio na trzy, cztery i siedem miesięcy. Zakres obowiązków wskazany  
w umowach koordynatorów był zbieżny z zadaniami określonymi w art. 77 ust. 3 
ustawy o pieczy zastępczej oraz w § 6 regulaminu organizacyjnego PCPR. Nie 
występowały tam zadania związane realizacją postępowań z zakresu świadczeń 
realizowanych przez powiat.  

(akta kontroli str.15-18, 166-170) 
Analiza sprawozdań sporządzanych przez pięciu koordynatorów (dotyczących 
ośmiu rodzin objętych badaniem) oraz wybranych kart pracy wszystkich 
koordynatorów, potwierdza realizację pracy w systemie zadaniowym. Nie 
stwierdzono także sytuacji wykonywania przez koordynatorów zadań pracownika 
socjalnego lub prowadzenia przez nich postępowań z zakresu świadczeń 
realizowanych przez powiat.  
W 24 sprawozdaniach (spośród 120 przeanalizowanych) sporządzonych przez 
jednego z koordynatorów znalazło się stwierdzenie, które mogłoby świadczyć  
o charakterze kontrolnym wizyt w rodzinach, tj.: w czasie wizyty kontrolnej nie 
stwierdzono nieprawidłowości. Rodzina zastępcza należycie wywiązuje się ze 
swoich obowiązków. Z wyjaśnień złożonych przez tego koordynatora wynika, że 
prowadził tylko działania wspierające rodziny zastępcze i rdd, a ww. zapisy wynikały 
z omyłki i zostały już zmienione. 

 (akta kontroli str. 171-188, 364-377, 385) 
Wyniki ankiety wypełnionej przez 20 rodzin zastępczych i rdd wskazały jednak, że  
w odczuciu aż 65% respondentów zawsze, bardzo często lub czasami występują 
sytuacje, gdy wizyty koordynatorów mają charakter kontroli funkcjonowania rodzin,  
a połowa respondentów zgodziła się ze stwierdzeniem, że koordynator to kontroler  
i w czasie wizyty głównie wypełnia dokumenty18. 

(akta kontroli str.443-444) 
NIK zwraca uwagę, że zgodnie z art. 38b ust. 9 ustawy o pieczy zastępczej, 
koordynator nie może dokonywać czynności kontrolnych w podmiotach rodzinnej 
pieczy zastępczej. 

W 2018 r. zatrudniono siedmiu koordynatorów i w całym okresie objętym badaniem 
liczba ta nie zmieniła się19. W 2020 r. odeszła z pracy jedna osoba, a na jej miejsce 
po kilku dniach zatrudniono innego koordynatora. Wskaźnik fluktuacji zatrudnienia 
tylko w 2020 r. był większy od zera i wyniósł 0,143. Sześciu koordynatorów 
przepracowało w PCPR co najmniej 1,5 roku, tj. trzy osoby pełniły funkcje 
koordynatora od pięciu do siedmiu lat, trzy inne legitymowały się trzyletnim 
doświadczeniem w pracy na tym stanowisku. W jednostce obowiązywał, 
udokumentowany w zakresach czynności pracowników, system zastępstw.  
W okresie objętym kontrolą wystąpiła jedna sytuacja dłuższej nieobecności 
koordynatora (od lutego 2019 r. do połowy października 2020 r.). Dyrektor zatrudnił 
inne osoby na czas nieobecności tego pracownika.  

(akta kontroli str. 189-190) 

                                                        
18 Ankietę skierowano do 20 rodzin zastępczych i rdd, które najdłużej funkcjonowały na terenie powiatu 
skarżyskiego (uzyskano 100% zwrotność). 
19 Stan na 30 czerwca 2020 r. – nie uwzględniono trzech osób zatrudnionych (kolejno) na czas nieobecności 
jednego z koordynatorów. Częste zmiany zastępujących pracowników wynikały z modyfikacji planów 
zawodowych tych osób. 
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W latach 2018-2020 (według stanu na koniec roku i na 30 czerwca 2020 r.)  
w powiecie skarżyskim funkcjonowało odpowiednio 109, 103 i 107 form rodzinnej 
pieczy zastępczej, w tym 79, 72 i 73 rodziny spokrewnione; 27, 27 i 29 rodziny 
niezawodowe; dwie, trzy i cztery rodziny zastępcze zawodowe (w tym jedna, dwie  
i trzy pełniły funkcje pogotowia rodzinnego) oraz jeden rdd. W rodzinach tych objęto 
opieką odpowiednio 146, 140 i 146 dzieci. Spośród rodzinnych form przewidzianych 
w art. 39 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej, w powiecie skarżyskim nie utworzono 
zastępczej rodziny specjalistycznej. 
W trakcie każdego analizowanego roku liczba rodzin zastępczych była wyższa, gdyż 
część rodzin rozwiązało się i/lub powstawały nowe. W 2018 r. przestało 
funkcjonować 20 rodzin zastępczych, w 2019 r. – 17, a w pierwszym półroczu  
2020 r. – trzy. Najczęstszą przyczyną takich sytuacji było usamodzielnienie się 
wychowanków lub kontynuowanie przez nich nauki po opuszczeniu rodziny 
zastępczej (dotyczyło to 53% rodzin, które przestały funkcjonować); powrót dzieci do 
rodziny biologicznej (30%); przeniesienie rodziny do innej miejscowości, przejście 
na emeryturę lub śmierć rodzica zastępczego (13%). Trzy rodziny zastępcze zostały 
rozwiązane postanowieniem Sądu20, a dzieci umieszczono w placówce opiekuńczo-
wychowawczej. 
W złożonych przez PCPR sprawozdaniach rzeczowo-finansowych z wykonywania 
przez powiat zadań innych niż realizacja dodatku wychowawczego21 wskazano 
zgodne z wyżej przedstawionymi dane dotyczące liczby funkcjonujących22  
i rozwiązanych rodzin zastępczych. 

 (akta kontroli str. 191-193, 209-214, 468-501) 
W latach 2018-2020 (I połowa) zapewniono opiekę koordynatora wszystkim 
rodzinom, które się o to zwróciły. Każdy z koordynatorów zatrudnionych na czas 
nieokreślony miał (przez co najmniej trzy miesiące) jednak pod opieką więcej niż  
15 środowisk, co było niezgodne z art. 77 ust. 4 ustawy o pieczy zastępczej.  
Spośród 30 analizowanych miesięcy pracy, trzech koordynatorów obejmowało 
opieką więcej niż 15 rodzin przez 25 lub 26 miesięcy (85% analizowanego czasu),  
a dwóch przez 14 miesięcy (47%). Innych dwóch koordynatorów, którzy pracowali 
tylko przez część okresu objętego kontrolą, opiekowało się większą liczbą rodzin 
przez odpowiednio 17 miesięcy (68% czasu zatrudnienia) i trzy miesiące (19%). 
Najczęściej jeden koordynator obejmował opieką od 16 do 18 rodzin, ale w jednym 
przypadku wspierał aż 21-22 rodzin (przez siedem miesięcy w 2018 r.). 
Występowały także sytuacje, w których koordynatorzy (przez część analizowanego 
okresu) obejmowali opieką tylko od dziewięciu do 14 rodzin (dotyczyło to osób 
zatrudnionych na zastępstwo oraz koordynatorki zatrudnionej od maja 2020 r.).  

(akta kontroli str. 166,194) 
Dyrektor wyjaśnił: kilkakrotnie byłem bliski zatrudnienia dodatkowego pracownika na 
umowę zlecenie, co nie wymagałoby zmiany schematu organizacyjnego jednostki. 
Jednak przyjęcie kolejnej osoby mogłoby negatywnie wpłynąć na poczucie 
stabilizacji w istniejących rodzinach związane z ewentualnością zmian 
koordynatorów. Nigdy nie mogę też mieć gwarancji, że liczba rodzin zastępczych nie 
zmniejszy się do tego stopnia aż przestanie być zasadne zatrudnianie dodatkowej 
osoby, która już w zawansowany sposób realizuje pracę z rodzinami. Dlatego  
w uzgodnieniu z Zespołem ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej nie podejmowałem, jak 

                                                        
20 Tj. Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej III Wydział Rodzinny i Nieletnich. 
21 Sporządzanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 
2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny  
i systemu pieczy zastępczej (Dz. U. poz. 213), zastąpionym od 1 lipca 2019 r. rozporządzeniem Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w tej samej sprawie (Dz. U. poz.1195). 
22 W tym w ujęciu narastająco od początku roku, zgodnie z którym koordynatorzy opiekowali się odpowiednio 
129 i 120 rodzinami zastępczymi. 
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dotychczas decyzji o zatrudnianiu ósmego pracownika. Poza tym względy 
ekonomiczne utrudniały wprowadzenie takiego rozwiązania.  

(akta kontroli str. 202-204) 
Koordynator, który opiekował się największą liczbą rodzin wyjaśnił: powodem takiej 
sytuacji był fakt, że (…) niektórzy koordynatorzy mieli pod swoją opieką rodziny,  
w których przebywała większa liczba dzieci małoletnich, natomiast w moich 
rodzinach występowała większa ilość wychowanków pełnoletnich (…), większość  
z moich rodzin nie chciała zmiany koordynatora, ponieważ były zadowolone  
z dotychczasowej współpracy ze mną. Poza tym kilkoro dzieci we wskazanym 
okresie miało wrócić do rodziców biologicznych, jednak ze względu  
na przedłużające się postępowanie w tej sprawie okres współpracy z rodziną 
znacznie się wydłużył.  

(akta kontroli str. 431, 433) 
1.3. W latach 2019-2020 (I półrocze) siedmiu koordynatorów brało udział w kursach  
i szkoleniach, realizując zadanie określone w art. 77 ust. 5 ustawy o pieczy 
zastępczej, dotyczące podnoszenia swoich kwalifikacji. Uczestniczyli oni w cyklu 
bezpłatnych spotkań23 organizowanych od stycznia 2018 r. do lutego 2019 r.  
w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w ramach projektu Bliżej rodziny - 
szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej24. Sześciu 
koordynatorów ukończyło od dziewięciu do 17 szkoleń (w 2019 r. szkolenia te były 
realizowane głównie z wykorzystaniem platformy e-learningowej), a jeden – dwa 
szkolenia25. Po zakończeniu szkoleń dostępne były on-line materiały i publikacje26 
np. Wypalenie zawodowe – etiologia i skutki. Jeden z koordynatorów uczestniczył  
w 2019 r. w 56-godzinnej superwizji, której celem było dokonanie wieloaspektowego 
oglądu pracy z rodzinami, omówienie i rozwiązanie trudności merytorycznych  
i emocjonalnych związanych z wykonywaniem codziennej pracy zawodowej. 
Przeciętna liczba dni szkoleń przypadająca na jednego koordynatora wyniosła  
w 2018 r. – 7,7; w 2019 r. – 2,9. Każdy z koordynatorów zdobywał także wiedzę  
w procesie samokształcenia i uzyskiwał wsparcie w dziedzinie poradnictwa 
zawodowego. 

(dowód: akta kontroli str. 215-228, 233, 418-440) 

                                                        
23 PCPR finansował tylko koszty dojazdu uczestników na szkolenia. 
24 Realizowanego na podstawie umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na terenie 
województw: podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Projekt był współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój 
usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Celem projektu było podniesienie kompetencji 
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz 
służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o pieczy zastępczej. Tematyka szkoleń 
została ustalona po diagnozie potrzeb szkoleniowych beneficjentów. 
25 Tematyka spotkań, w których uczestniczyli najczęściej to: (1) Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - 
metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka; 
(2) Tworzenie planu pracy z rodziną oraz planu pomocy dziecku; (3) Wczesne wykrywanie syndromów dziecka 
krzywdzonego – diagnoza i forma pomocy; (4) Współpraca interdyscyplinarna – asystenta z rodzinami i służbami 
wspierającymi rodzinę – organizator rodzinnej pieczy zastępczej; (5) Autyzm, Zespół Aspergera, dzieci  
z nadpobudliwością psychoruchową; (6) Organizowanie i wspomaganie rozwoju dziecka z problemami 
emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania; (7) Zastosowanie narzędzi psychologicznych w diagnozie rodziny – 
skala oceny rodziny. Niektórzy koordynatorzy (od dwóch do trzech) uczestniczyło także w innych szkoleniach,  
tj.: (8) Diagnoza rodziny w kontekście działań interwencyjnych, nadzorczych i opiniodawczych – ocena sytuacji 
rodzinnej, ocena sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dziecka, ocena rozwojowa dziecka, ocena kompetencji 
wychowawczych rodziców i opiekunów; (9) Komunikacja z dzieckiem w kolejnych fazach rozwojowych; (10) 
Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS; (11) Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie; (12) Autyzm 
– jak odżywić umysł i ciało? (13) Depresja dzieci i młodzieży oraz inne zaburzenia psychiczne; (14) Metody  
i techniki w zakresie budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. 
26 http://blizejrodziny.pl/e-learning, http://blizejrodziny.pl/wiecej/publikacje. 

http://blizejrodziny.pl/e-learning
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W okresie objętym kontrolą nie odbyły szkoleń osoby zatrudnione na czas określony 
w zastępstwie za nieobecnego koordynatora oraz koordynatorka, która rozpoczęła 
pracę w maju 2020 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 215) 
W kwestii realizacji potrzeb szkoleniowych pracowników Dyrektor wyjaśnił: wszyscy 
koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej na bieżąco poszerzają swoją wiedzę we 
własnym zakresie, poprzez uczestniczenie w zorganizowanych szkoleniach, także 
tych wybieranych indywidualnie, jak i proponowanych przez pracodawcę (…). 
Podczas rozmów z pracownikami staram się badać ich potrzeby szkoleniowe,  
a następnie w odpowiedzi na nie, w miarę możliwości polecać im ciekawe, moim 
zdaniem, wydawnictwa lub (rzadziej) strony internetowe. W latach 2018 i 2019 
szczególny nacisk kładłem na problemy dziecka ze spektrum poalkoholowych 
wrodzonych zaburzeń rozwojowych oraz pomocy rodzinie zastępczej opiekującej się 
takim dzieckiem (jestem edukatorem programu edukacyjno-terapeutycznego 
„FAStryga”). (…) Wnioskując na podstawie bieżących konwersacji z koordynatorami 
rpz, uważam, że wszystkie osoby pracujące na tym stanowisku pogłębiają 
systematycznie posiadaną wiedzę oraz potrafią w oparciu o zdobyte doświadczenie 
ukierunkować wsparcie udzielane konkretnym rodzinom zastępczym.  

(dowód: akta kontroli str. 231-233) 
Z ankiet wypełnionych przez zatrudnionych obecnie siedmiu koordynatorów wynika, 
że Dyrektor badał potrzeby szkoleniowe pracowników oraz że koordynatorzy 
korzystali ze szkoleń i poradnictwa zawodowego adekwatnie do swoich potrzeb. 

(dowód: akta kontroli str. 441) 

1.4. Zatrudnienie koordynatorów finansowano ze środków własnych powiatu 
skarżyskiego oraz dotacji z budżetu państwa27. Wydatki na ten cel wyniosły  
299,5 tys. zł w 2018 r., 359,8 tys. zł w 2019 r. i 172,3 tys. zł w I półroczu 2020 r.,  
w tym na wynagrodzenia (§ 4010) odpowiednio: 240,5 tys. zł; 283, 5 tys. zł  
i 128,6 tys. zł28. 

(dowód: akta kontroli str. 249-266) 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie koordynatora brutto (z dodatkowym 
wynagrodzeniem rocznym i nagrodami) wynosiło 3,2 tys. zł w 2018 r., 3,3 tys. zł  
w 2019 r. i 3,3 tys. zł w I półroczu 2020 r.29 i stanowiło odpowiednio 95,2%, 92,2%  
i 90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników PCPR (bez 
uwzględnienia wynagrodzeń osób sprawujących funkcje kierownicze). 

(dowód: akta kontroli str. 267) 
W latach 2018-2019, w terminach wynikających z zawartych umów30, PCPR 
otrzymał w ramach resortowych programów wspierania rodziny i rozwoju systemu 
pieczy zastępczej środki w łącznej kwocie 251,1 tys. zł (w tym 126,5 tys. zł w 2018 r. 
i 124,6 tys. zł w 2019 r.). Środki te wykorzystano w całości zgodnie  
z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń koordynatorów pieczy 
zastępczej.  

                                                        
27  Otrzymywanej w  ramach resortowych programów wspierania rodziny i rozwoju systemu pieczy zastępczej 
w latach 2018-2019. 
28 Pozostała część wydatków obejmowała dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) odpowiednio: 7,3 tys. zł; 
20 tys. zł; 19,5 tys. zł; składki ZUS (§ 4110) odpowiednio – 60,2 tys. zł; 77,2 tys. zł; 30,6 tys. zł oraz składki na 
Fundusz Pracy (§ 4120) odpowiednio – 6,6 tys. zł; 8,7 tys. zł; 3,3 tys. zł. 
29 W 2018 r. zarobki poszczególnych koordynatorów wynosiły od 2,3 tys. zł do 3,6 tys. zł; w 2019 r. –  
od 2,3 tys. zł do 4,3 tys. zł, a w 2020 r. od 2,6 tys. zł do 3,9 tys. zł. 
30 Umowa Nr 11/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach Programu asystent rodziny  
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej z 25 października 2018 r. oraz umowa Nr 10/2019/P z 22 października 
2019 r. w tej samej sprawie. 
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Spełniony został warunek zapewnienia w ww. latach udziału własnego powiatu  
w finansowaniu zatrudnienia koordynatorów31. Dane w sprawozdaniach z wykonania 
zadań odzwierciedlały zapisy w ewidencji księgowej PCPR, a dane zamieszczone  
w sprawozdaniach za 2018 r. i 2019 r. dotyczących Programu asystent rodziny  
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej były zgodne ze stanem faktycznym. 

(dowód: akta kontroli str. 268-282) 
Dyrektor wyjaśnił: zarówno w roku 2018, jak i 2019 dofinansowanie z Programu 
Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej było przekazywane  
w terminie pozwalającym na niezakłóconą pracę koordynatorów (…), stanowi ono 
istotne wsparcie dla samorządu. Pozwala na skuteczną realizację zadań przez 
Zespół ds. pieczy zastępczej. 

(dowód: akta kontroli str. 411-412) 
1.5. Dyrektor sprawował nadzór nad pracą koordynatorów m.in. w oparciu o analizę 
sprawozdań, list wizyt w rodzinie32 i miesięcznych kart pracy. Potwierdzają to 
podpisy i inne ślady rewizyjne naniesione na tych dokumentach. 

(dowód: akta kontroli str. 171-188, 199-200, 283-285) 
W sprawozdaniach koordynatorzy odnotowali sytuację rodziny pozostającej pod ich 
opieką, odnosząc się do stanu zdrowia dzieci, sytuacji szkolnej, zainteresowań, 
trudności zgłaszanych przez opiekunów oraz możliwości zainicjowania lub 
utrzymania kontaktów z rodzinami biologicznymi. Często także wskazywano zakresy 
wspierania rodzin (np. dotyczące kontaktów ze szkołami, pomocy w uzyskaniu 
specjalistycznej pomocy, itp.).  

(dowód: akta kontroli str.179-188) 
Za 2018 r. i 2019 r. w PCPR sporządzono tylko zbiorcze sprawozdania z efektów 
pracy koordynatorów, o których mowa w art. 77 ust. 3 pkt 7 ustawy o pieczy 
zastępczej. Dokumenty te opracowywał jeden koordynator (J.M.). Sprawozdania te 
były bardzo ogólne i nie mogły być przydatne do oceny efektów pracy 
poszczególnych koordynatorów. Zawarto w nich informacje dotyczące liczby rodzin 
objętych wsparciem przez koordynatorów, rodzaje wypełnianych przez nich 
dokumentów oraz zapewnienie o ich współpracy z podmiotami zewnętrznymi (bez 
wskazania danych ilościowych oraz efektów tej współpracy). Szeroko opisano udział 
rodzin i koordynatorów w różnych akcjach33 i imprezach okolicznościowych34, 
spotkaniach grup wsparcia i konferencjach. Wskazano także ogólną liczbę 
usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, liczbę dzieci, które wróciły do 
rodziny naturalnej, zostały adoptowane lub zmieniły rodzinę albo zostały 
przeniesione do innych placówek. Pozostali koordynatorzy (sześciu) nie podpisywali 
tych sprawozdań. Stwierdzono rozbieżności między danymi wskazywanymi  
w sprawozdaniach z efektów pracy koordynatorów, a stanem faktycznym. Dotyczyły 
one m.in. liczby rodzin, którymi opiekowali się koordynatorzy (w sprawozdaniach 
wskazano, że każdy z nich opiekował się tylko 15 rodzinami); liczby dzieci, które 
powróciły do rodzin naturalnych (w sprawozdaniu wskazano, że w 2018 r. i 2019 r. 
odpowiednio troje i 12 dzieci wróciło do rodziców biologicznych, a ze sprawozdań 
rzeczowo-finansowych z wykonywania przez powiat zadań innych niż realizacja 
dodatku wychowawczego wynika, że mogło to dotyczyć siedmiorga i 10 dzieci). 
 W dokumentach występowały także nieścisłości merytoryczne, np. wskazano, 
 że koordynatorzy dokonywali oceny sytuacji dziecka i oceny rodziny zastępczej, 
mimo że zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej koordynator jest jedną 

                                                        
31 Ze środków własnych powiatu wydatkowano w latach 2018-2020 (I półrocze), zgodnie z ww. umowami, na 
wynagrodzenia koordynatorów odpowiednio: 91,4 tys. zł, 120,1 tys. zł, 126,3 tys. zł. Ze środków własnych 
finansowano także wydatki opisane w przypisie nr 28. 
32 Listy te zawierały daty pobytu koordynatora w miejscu zamieszkania dziecka objętego pieczą zastępczą; 
wizyty były potwierdzane przez rodzinę zastępczą. 
33 Np. akcji Wojewody Świętokrzyskiego Daj szansę sobie i dziecku – zostań rodzicem zastępczym. 
34 Np. Mikołajki zorganizowane w grudniu 2019 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. 
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z osób biorących udział w takiej ocenie, a zgodnie z art. 133 tej ustawy, oceny 
rodziny zastępczej dokonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej w konsultacji  
z koordynatorem. 

(dowód: akta kontroli str. 286-296, 468-501) 
Dyrektor wyjaśnił: w codziennych rozmowach koordynatorzy rpz zwracają uwagę na 
kwestię zbyt obfitej dokumentacji, jaką prowadzą, co ich zdaniem ogranicza 
możliwości czasowe bezpośredniej pracy z rodzinami zastępczymi. Jako osoba 
analizująca sporządzane przez nich dokumenty zgadzam się z powyższą uwagą. 
(…). Zespół wyszedł więc z założenia, że przygotuje sprawozdania zbiorcze i takie 
przedstawiał Organizatorowi rpz (…) Przyznaję, że sprawozdania z efektów pracy 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej mają charakter szablonowy, pomimo iż 
sporządzone zostały przez osoby (…), które są podmiotami przedstawionej 
informacji. Nawet sugerowałem koordynatorom rpz bardziej rzetelne przybliżenie 
efektów swojej pracy. Sądzę jednak, że nie mogę ingerować w strukturę i treść 
otrzymanego dokumentu bez powołania się na konkretne wytyczne określające  
w jaki sposób powinno być sporządzone takie sprawozdanie. Natomiast 
zobowiązuję się do zorganizowania spotkania z pracownikami Zespołu  
ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej na temat ustalenia sposobu przygotowania 
kolejnych sprawozdań z efektów pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 
za rok 2020 i za lata kolejne. W dalszych wyjaśnieniach Dyrektor potwierdził, że 
niektóre działania podejmowane przez koordynatorów opisano w ww. sprawozdaniu 
w mylny sposób. 

(dowód: akta kontroli str. 207-208)  
Z wyjaśnień koordynatora, który sporządzał sprawozdania wynika, że nierzetelności 
w sprawozdaniach wynikały z omyłek pisarskich, a także z przekazanych przez 
innych koordynatorów błędnych lub niedokładnych informacji, które nie zostały 
zweryfikowane. 

(dowód: akta kontroli str. 431-432, 434-435)  
1.6. Z informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej 
wynika, że Zarząd Powiatu nie skorzystał z możliwości, o której mowa w art. 38b  
ust. 2 ustawy o pieczy zastępczej, upoważnienia innych osób do sprawowania 
kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz nad 
placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. W okresie objętym kontrolą Zarząd 
Powiatu nie przeprowadzał kontroli u organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz 
kontroli rodzin zastępczych. W 2019 r. Starosta Artur Berus odwiedził dwie rodziny 
zastępcze.  

(akta kontroli str. 163-165) 
W okresie objętym kontrolą wojewoda nie przeprowadzał w PCPR kontroli, o której 
mowa w art. 186 pkt 3 ustawy o pieczy zastępczej, dotyczącej zadań określonych  
w art. 180 i 181 tej ustawy. 

(akta kontroli str. 297) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W latach 2018-2020 (I połowa) siedmiu koordynatorów, tj. wszyscy zatrudnieni 
na czas nieokreślony w PCPR, obejmowali opieką, przez okres od trzech do 26 
miesięcy, więcej niż 15 rodzin zastępczych i rdd, co było niezgodne z art. 77  
ust. 4 ustawy o pieczy zastępczej. 

(akta kontroli str. 166, 194, 2020-204, 431,433) 
2. W okresie objętym kontrolą jeden koordynator sporządzał zbiorcze 

sprawozdania z efektów pracy koordynatorów. Było to niezgodne z art. 77 ust. 3 
pkt 7 ustawy o pieczy zastępczej, z którego wynika, że do zadań koordynatora 
należy przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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organizatorowi pieczy zastępczej. Ponadto sprawozdania zbiorcze zawierały 
nierzetelne dane. 

(dowód: akta kontroli str. 207-208, 286-296, 434-435, 468-501)  

W okresie objętym kontrolą Dyrektor zatrudnił na stanowiskach koordynatorów 
osoby spełniające wymogi ustawowe. Koordynatorzy korzystali ze szkoleń, 
poradnictwa zawodowego i/lub superwizji w wymiarze adekwatnym do potrzeb.  
W PCPR stworzono dobre warunki organizacyjne do wykonywania powierzonych im 
zadań, w tym możliwość swobodnego porozmawiania z rodzinami i podopiecznymi, 
korzystania z samochodu służbowego i zwrotu kosztów przejazdu środkami 
transportu zbiorowego. Udało się osiągnąć dobrą stabilność kadry. W latach 2018-
2020 (I połowa) siedmiu koordynatorów, tj. wszyscy zatrudnieni na czas 
nieokreślony, pracowało jednocześnie z więcej niż 15 rodzinami zastępczymi i rdd, 
co było niezgodne z art. 77 ust. 4 ustawy o pieczy zastępczej. Za lata 2018 i 2019 
jedna osoba sporządzała sprawozdania z efektów pracy wszystkich koordynatorów, 
co było niezgodne z art. 77 ust. 3 pkt 7 ustawy o pieczy zastępczej. Dodatkowo, 
sprawozdania te zawierały nierzetelne dane. 

2. Realizacja zadań przypisanych koordynatorom  

2.1. W PCPR nie obowiązywały wewnętrzne procedury postępowania przy 
przydzielaniu koordynatorów do rodzin. Dyrektor wyjaśnił: pierwsze spotkanie  
z kandydatami na rodzinę zastępczą następuje zazwyczaj na wniosek Sądu, który 
zwraca się do naszej jednostki o sporządzenie opinii na ich temat, czy spełniają oni 
warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (…). Wówczas niezwłocznie 
pracownicy PCPR-u (…) udają się do kandydatów na rodziców zastępczych (…). 
Wtedy koordynator zapoznaje się z osobami mającymi stanowić rodzinę zastępczą, 
którą na jej wniosek będzie on wspierać. Wybór koordynatora do współpracy  
z konkretną rodziną następuje w oparciu o informacje zawarte w piśmie z Sądu. 
Pracownicy Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej będący świadomi własnych 
predyspozycji i aktualnych możliwości (…) indywidualnie decydują o wyborze nowej 
rodziny zastępczej, z którą będą pracować. Fakt ten zgłaszają dyrektorowi, który 
ostatecznie zgadza się z przedstawionym wyborem lub sugeruje inne rozwiązanie. 
Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku wsparcia zawodowych rodzin 
zastępczych, tam dyrektor wyznacza koordynatora do pracy z daną rodziną.  

(akta kontroli str. 234-235) 
Nie sformalizowano także procesu zasięgania opinii rodziny zastępczej przy 
wyznaczaniu koordynatora. Żadna z ośmiu rodzin zastępczych objętych badaniem 
nie wyrażała/potwierdzała w formie pisemnej takiej opinii35, mimo wymogu 
wynikającego z art. 77 ust. 2 ustawy o pieczy zastępczej, zgodnie z którym 
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wyznacza organizator rodzinnej pieczy 
zastępczej, po zasięgnięciu opinii odpowiednio rodziny zastępczej  
lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. 

(akta kontroli str. 303, 316, 322, 329,341, 351, 364, 370) 
Dyrektor wyjaśnił: dyrektor zasięga ustnej opinii, czy zawodowa rodzina zastępcza 
zgadza się na współpracę z wyznaczoną osobą zatrudnioną w PCPR-e jako 
koordynator rpz. Następnie w początkowym okresie funkcjonowania danej rodziny 
dyrektor rozmawia z prowadzącymi ją osobami na temat ich współpracy  
z koordynatorami rpz celem zebrania opinii dotyczącej zasadności dokonanego 

                                                        
35 Do próby wybrano celowo osiem rodzin, które najdłużej były objęte opieką koordynatorów, w tym trzy  rodziny 
zastępcze spokrewnione; dwie rodziny zastępcze niezawodowe; dwie rodziny zastępcze zawodowe, w tym 
jedna pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego oraz rdd. Objęto badaniem dokumentację 16 dzieci, w tym trojga  
z niepełnosprawnościami, tj. wszystkich dzieci objęte opieką w rodzinach zastępczych i trojga w rdd. 
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wyboru. Dotychczas opinie rodzin zawsze były pozytywne. Żadna z rodzin (…) nie 
wnioskowała o zmianę koordynatora, ani nie zgłaszała zastrzeżeń, co do jakości 
współpracy (…). Uważam, że pkt 2 art. 77 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej jest „urzędniczym” zapisem, który nie ma zastosowania  
w rzeczywistości (…).  

(akta kontroli str. 235) 
Większość ankietowanych rodziców zastępczych (90%) stwierdziło, że nie 
zasięgano ich opinii przed wyznaczeniem koordynatora36.  

(akta kontroli str. 443-444) 
Analiza dokumentacji 107 rodzin, które były objęte wsparciem koordynatora pieczy 
zastępczej w 2020 r. (stan na 30 czerwca) wskazuje, że w 28 rodzinach (26%) 
dokonano zmiany koordynatora co najmniej raz, w tym pięciu rodzinom – trzy lub 
czterokrotnie. Wynikało to z konieczności zapewnienia zastępstwa za osobę 
przebywającą na urlopie lub która odeszła z pracy. W grupie ośmiu rodzin, których 
dokumentacja była objęta badaniem, dla dwóch (25%) zmieniono koordynatora,  
w tym w jednej z tych rodzin raz, a w drugiej cztery razy. Przyczyną zmian były 
opisane wyżej przyczyny organizacyjne. 

(akta kontroli str. 191-192, 236, 298-301) 
2.2. W latach 2018-2020 (I połowa) dla wszystkich nieusamodzielnianych dzieci, 
objętych opieką w rodzinach zastępczych i rdd, których dokumentację badano (od 
lipca 2018 r. 14 dzieci), koordynatorzy, we współpracy z rodziną zastępczą, 
opracowywali corocznie plany pomocy dziecku, realizując obowiązek określony  
w art. 77 ust. 3 pkt 2 ustawy o pieczy zastępczej37 oraz w wewnętrznych 
unormowaniach. Przy opracowywaniu planu pomocy dla trojga dzieci 
współpracowano z asystentem rodziny biologicznej (W. i B.) i/lub korzystano  
z wcześniej opracowanego planu pomocy rodzinie (Z.).  
Przy opracowaniu planów pomocy dla pozostałych 10 dzieci (które miały 
przynajmniej jednego rodzica i rodziny biologiczne nie były objęte wsparciem 
asystenta rodziny) nie współpracowano przy opracowaniu tych dokumentów  
z ośrodkiem pomocy społecznej, jako podmiotem organizującym pracę z rodziną, co 
było niezgodne z art. 77 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy. 

(akta kontroli str. 303-309, 316-335, 341-347, 351-358, 364-377) 
Jeden z koordynatorów wyjaśnił: powodem braku współpracy z pracownikami 
socjalnymi Ośrodków Pomocy Społecznej przy opracowywaniu planów pomocy 
dziecku jest fakt, że pracownicy socjalni w większości przypadków nie znają sytuacji 
rodziny biologicznej dziecka, bo z nią nie współpracują, gdyż rodzice biologiczni nie 
korzystali z pomocy OPS. Z uwagi na powyższe nie jest praktykowane zapraszanie 
pracowników socjalnych z OPS na posiedzenie Zespołu ds. oceny sytuacji dziecka 
umieszczonego w rodzinie zastępczej. Obecność pracownika socjalnego z OPS, 
który nie zna sytuacji rodziny biologicznej dziecka naszym zdaniem niewiele wniesie 
do oceny sytuacji dziecka, ani tym bardziej do Planu pomocy dziecku. Wyjaśnienia 
pozostałych koordynatorów zawierały te same argumenty. Wskazano także, że 
PCPR raz w roku zwracał się do ośrodków pomocy społecznej z prośbą  
o informację dotyczącą rodziców biologicznych, najczęściej jednak nie uzyskiwano 
żadnych konkretnych danych. 

(akta kontroli str. 421, 425, 430, 440) 
Dyrektor wyjaśnił: nie oznacza to jednak, że koordynator nie dysponuje wiedzą na 
temat sytuacji rodzica biologicznego dziecka umieszczonego w rpz przekazaną 
osobiście, telefonicznie lub w inny sposób przez pracownika socjalnego 
zatrudnionego w innej jednostce pomocy społecznej. (…) Zdajemy sobie sprawę, że 

                                                        
36 Dotyczy ankiet opisanych wcześniej w pkt 1.2. 
37 Plany i ich aktualizacje opracowywane w okresie od marca do maja 2020 r. były uzgadniane z telefonicznie  
z rodzinami zastępczymi. 
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ze względu na powszechnie znaną kwestię nadmiaru obowiązków wykonywanych 
przez pracowników socjalnych nie zawsze są oni w stanie uczestniczyć (osobiście 
podpisać) przy sporządzaniu planu pomocy dziecku. 

(akta kontroli str. 510) 
Zdaniem NIK, PCPR nie zabiegał o współpracę z pracownikami ośrodków pomocy 
społecznej, stąd podmioty te mogły czuć się zwolnione z konieczności uzyskiwania 
informacji o rodzicach biologicznych dzieci z rodzin zastępczych i rdd. 

Pierwsze plany pomocy do trojga dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej  
w okresie objętym kontrolą, opracowano po 25 dniach (dwoje dzieci) i 43 dniach od 
umieszczenia w pieczy zastępczej. Z wyjaśnień koordynatora, który sporządził plan 
pomocy po upływie miesiąca, wynika, że informacja z ośrodka pomocy społecznej  
o sytuacji rodziny biologicznej dziecka wpłynęła po 30 dniach od wysłania pisma  
w tej sprawie. Koordynator wyjaśnił również: oczekiwano na pierwsze posiedzenie 
Zespołu ds. oceny sytuacji dziecka, czego powodem był fakt, że [dziecko] po raz 
drugi trafiło do pieczy zastępczej (…). Ponowne umieszczenie w pieczy zastępczej 
w bardzo krótkim czasie wymagało głębszej analizy sytuacji dziecka i jego rodziny 
biologicznej.  

(akta kontroli str. 302, 429-430) 
Dla pozostałych dzieci plany pomocy opracowano od 21 do 96 dni od objęcia opieką 
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej38.  
Dyrektor wyjaśnił: przed wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej wszystkie rodziny zastępcze (przeciętnie, około 100 rodzin) były 
objęte opieką jednego pracownika socjalnego. Z uwagi na stosunkowo duże 
obciążenie obowiązkami osoby zatrudnionej na tym stanowisku nie miała ona 
możliwości rzetelnego opracowania planów pomocy dziecku.  

(akta kontroli str. 302, 508-509) 
Z wyjaśnień koordynatorów wynika, że po wejściu w życie ustawy o pieczy 
zastępczej przyjęto zasadę, że plan pomocy dziecku będzie opracowany po  
ok. 3 miesiącach od objęcia rodziny zastępczej opieką przez koordynatora. 
Powodem była konieczność opracowania dokumentów i procedury oceny sytuacji 
dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. W późniejszym czasie uznano, że 
plan powinien być opracowywany do miesiąca od rozpoczęcia pracy z rodziną 
zastępczą. Zdarzało się jednak, że plany pomocy były opracowywane  
w późniejszym terminie.  

(akta kontroli str. 418-440) 
Plany pomocy dziecku były sporządzane z wykorzystaniem wzorów przyjętych  
w PCPR. W dokumentach tych przedstawiano informację o rodzicach biologicznych 
i zastępczych oraz opis sytuacji zdrowotnej i szkolnej dziecka. Wskazywano kiedy 
i jakie należy podejmować działania dla realizacji celów krótkoterminowych oraz czy 
są one wykonywane planowo. W ramach wyznaczenia tych celów analizowano 
potrzeby dziecka dotyczące opieki zdrowotnej, rozwiązywania problemów 
opiekuńczo-wychowawczych oraz związanych z edukacją i rozwojem zainteresowań 
dziecka. W planach wskazywano także cele długoterminowe, a w szczególności: (1) 
powrót dziecka do rodziny biologicznej, (2) przysposobienie (w tym wskazywano czy 
dziecko było zgłoszone do Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego i czy podjęto 
procedurę adopcyjną, (3) umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej do 
usamodzielnienia. Po posiedzeniu Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka 
(dalej: Zespół ds. oceny) sporządzano aktualizację (modyfikację) planu pomocy. 

                                                        
38 Dzieci te pozostawały w rodzinnej pieczy zastępczej od 2007 r. (dwoje), 2009 r. (jedno), 2010 r. (jedno),  
2011 r. (troje), 2013 r. (troje), 2014 r. (troje). Plany dla tych dzieci opracowano od 28 do 2709 dni od 
umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej. W latach 2012-2014 rodziny były sukcesywnie obejmowane 
wsparciem koordynatorów. 
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Analiza planów pomocy opracowanych dla dzieci z rodzin, których dokumentację 
badano wskazuje, że do ich sporządzenia wykorzystywano dokumenty, o których 
mowa w art. 38a ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej, tj. (1) informacje dotyczące 
sytuacji prawnej i rodzinnej dziecka; (2) dokumentację staniu zdrowia, np. diagnozy 
lekarskie; (3) dokumenty szkolne, np. świadectwa szkolne i opinie z placówek 
oświatowych; (4) diagnozę psychofizyczną dziecka, w tym dziecka ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi oraz (5) plan pracy z rodziną przekazany przez asystenta 
rodziny i/lub informacje o sytuacji rodziny39.  
Diagnoza psychofizyczna dzieci była dokumentowana: orzeczeniami  
o niepełnosprawności (dla dwojga dzieci) lub stopniu niepełnosprawności (jedno); 
orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (dwoje dzieci); o potrzebie 
indywidualnego nauczania (dwoje dzieci); opiniami wydanymi przez poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną dotyczącymi specyficznych trudności w uczeniu się40 
(pięcioro dzieci); opiniami sporządzonymi przez Opiniodawczy Zespół Sądowych 
Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Kielcach (dwoje dzieci). W latach 2017-2019 
przeprowadzono także po dwie diagnozy psychologiczno-społeczne dla 11 dzieci  
z badanej próby41. Badania te przeprowadzono w ramach projektów, realizowanych 
przez PCPR w tych latach, tj. Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie 
Skarżyskim i Przeciwdziałanie wypaleniu – wsparcie rodzin zastępczych ze 
Skarżyska-Kamiennej42 (dalej: Projekty dotyczące wsparcia rodzin). 

(akta kontroli str. 303-309, 316-335, 341-347, 351-358, 364-377, 399-406) 

Plany pomocy oraz ich aktualizacje (modyfikacje) były w większości przypadków 
zgodne ze stanem faktycznym i spójne z wnioskami wynikającymi z oceny sytuacji 
dziecka oraz oparte na kompletnej dokumentacji. Jednak dla sześciorga dzieci 
(objętych opieką w pięciu rodzinach zastępczych) cele krótkoterminowe i/lub 
długoterminowe określone w tych planach i ich aktualizacjach, nie uwzględniały  
w pełni wszystkich dokumentów opisujących aktualną sytuację dziecka (dwoje dzieci 
z niepełnosprawnościami) i/lub przygotowania ich do usamodzielnienia (troje dzieci), 
i/lub wniosków z oceny tej sytuacji dziecka dokonanej przez Zespół ds. oceny (troje 
dzieci). Dotyczyło to następujących sytuacji: 
1. Mimo że w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, dotyczących dwójki 
dzieci z niepełnosprawnościami, zaznaczono konieczność współpracy rodziców ze 
szkołą w celu ustalenia wspólnego zakresu oddziaływań edukacyjnych, 
terapeutycznych i wychowawczych, plany pomocy (14) sporządzone dla tych dzieci 
nie uwzględniały ustaleń zawartych w indywidualnych programach edukacyjno-
terapeutycznych (IPET), o których mowa w art. 127 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Prawo oświatowe43 oraz wyników wielospecjalistycznej oceny poziomu 
funkcjonowania uczniów (WOPFU). Programy te opracowuje zespół nauczycieli  
i specjalistów pracujących z uczniem po dokonaniu WOPFU44. Nieuwzględnienie 
IPET dla jednego z tych dzieci (K.), spowodowało, że plan pomocy nie odnosił się 
do zmiany wynikającej z nowej formy kształcenia (uczeń przeszedł ze szkoły 
                                                        
39 PCPR zwracał się o corocznie o taką informację do urzędów gmin, właściwych dla miejsca zamieszkania 
rodziców biologicznych. 
40 Chodzi o dysleksję, dysgrafię, dysortografię oraz dyskalkulię. Są to trudności w uczeniu się odnoszące się do 
uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki 
ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi 
(art. 4 pkt 33 ustawy Prawo oświatowe). 
41 Badaniami nie objęto tylko trójki dzieci umieszczonych w pogotowiu rodzinnym oraz dwojga 
usamodzielnianych osób. 
42 Współfinansowanych ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Działania Ułatwienie dostępu do wysokiej 
jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. 
43 Dz. U. z 2020 r. poz. 910. 
44 Zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1309). 



 

16 

specjalnej do szkoły ogólnodostępnej). W drugim przypadku (J.) nie uwzględniono 
IPET i WOPFU przy wyborze ścieżki kształcenia zawodowego uwzględniającej 
stopień niepełnosprawności i ograniczenia zdrowotne do wykonywania wybranego 
zawodu. 

(akta kontroli str. 351-358, 370-377) 
Koordynator wyjaśnił: tworząc plan Pomocy dla J. koordynator (…) wielokrotnie 
rozmawiał z podopieczną i opiekunką o przygotowaniu [dziecka] do wyboru zawodu/ 
przyszłej pracy z uwzględnieniem ograniczeń płynących z niepełnosprawności, 
czego formalnie nie zawarł w planie pomocy. 
Z innych wyjaśnień złożonych przez dwie koordynatorki wynika, że rodzice 
zastępczy nie otrzymali IPET J. i K., w związku z tym koordynatorzy nie mieli wglądu 
w te dokumenty i nie mogły być one wykorzystane do opracowania planów pomocy. 

 (akta kontroli str. 359-363, 378-386) 
NIK zwraca uwagę, że przepisy oświatowe gwarantują rodzicom zastępczym dostęp 
do tych dokumentów. Zgodnie z § 6 ust. 11 i 12 rozporządzenia w sprawie 
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym, rodzice lub opiekunowie ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo 
uczestniczyć w spotkaniach zespołu oraz w opracowaniu i modyfikacji IPET oraz 
dokonywaniu WOPFU i otrzymują ich kopie. 
2. W planach pomocy oraz ich aktualizacjach opracowanych dla trojga 
podopiecznych (A., Ł., J.), którzy w okresie objętym kontrolą zbliżali się do 
pełnoletności i przygotowywali się do usamodzielnienia (12 planów), nie 
uwzględniano tego zagadnienia zarówno w grupie celów długoterminowych jak  
i krótkoterminowych. Mimo że w okresie objętym kontrolą dokonywano wyboru 
szkoły ponadgimnazjalnej i przyszłego zawodu, nie zaplanowano adekwatnych 
działań wspierających rodzinę. Nie został także wspólnie z rodziną wyznaczony cel 
dotyczący nie tylko kontynuacji kształcenia, ale także przygotowania się do 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub matury.  

(akta kontroli str. 303-309, 351-358, 370-377) 

Jak wynika z wyjaśnień złożonych przez koordynatorów rozmowy dotyczące 
przyszłego kształcenia i usamodzielnienia były prowadzone, jednak formalnie cel 
taki nie został uwzględniony w planach pomocy. 

(akta kontroli str. 310-315, 359-363, 378-386) 
3. Cele długoterminowe wskazane w planach sporządzonych dla trójki dzieci oraz  
w aktualizacjach tych planów nie były spójne z wnioskami wynikającymi z oceny 
sytuacji dziecka dokonanej przez Zespół ds. oceny, mimo że zgodnie z art. 129 pkt 
3 ustawy o pieczy zastępczej, organizator pieczy zastępczej dokonuje okresowej 
oceny sytuacji dziecka w celu m.in. modyfikacji planu pomocy dziecku. Mianowicie: 
a) cel długoterminowy wskazany w trzech z siedmiu planów sporządzonych dla K. 

nie był spójny z oceną sytuacji dziecka dokonanej przez Zespół ds. oceny.  
W planach z marca i maja 2018 r. (aktualizacja) oraz z marca 2019 r. wskazano 
na możliwość przysposobienia, co znajduje uzasadnienie w ocenach sytuacji 
dziecka dokonanych przez Zespół ds. oceny w latach 2018-2020 (dziecko 
zostało zgłoszone w Świętokrzyskim Ośrodku Adopcyjnym, natomiast 
dotychczas nie zgłosiła się rodzina gotowa przyjąć K.). Natomiast w planach 
sporządzonych w maju 2019 r. i listopadzie 2019 r. (aktualizacja) dokonano 
zmiany i wskazano tylko możliwość pozostania w rodzinnym domu dziecka do 
usamodzielnienia. W planie pomocy z marca 2020 r. wskazano ponownie 
możliwość przysposobienia, a w aktualizacji z czerwca 2020 r. uznano, że 
należy dążyć do pozostania K. w rodzinnym domu dziecka do usamodzielnienia; 

b) cel długoterminowy wskazany w czterech z siedmiu planów sporządzonych dla 
A. nie odpowiadał jego sytuacji rodzinnej i wnioskom sformułowanym przez 
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Zespół ds. oceny w całym okresie objętym kontrolą, tj. dążeniem do powrotu 
dziecka do rodziny biologicznej. W planie z 14 maja 2018 r. stwierdzono, że nie 
ma możliwości powrotu dziecka do rodziny biologicznej  
i dziecko pozostanie w rodzinie zastępczej, natomiast w aktualizacji, 
sporządzonej 29 maja 2018 r. stwierdzono, że celem długoterminowym jest 
powrót do rodziny biologicznej. Z kolei w planie z 26 listopada określono, że 
dziecko pozostanie w rodzinie zastępczej, zaś 12 kwietnia 2019 r. określono 
jako cel długoterminowy powrót do rodziny biologicznej. W planie i aktualizacji  
z 18 czerwca i 26 listopada 2019 r. możliwość taka została wykluczona  
i wskazano pozostanie w rodzinie zastępczej, zaś w planie z 11 kwietnia 2020 r. 
ponownie wrócono do takiego rozwiązania. W żadnym z wymienionych planów 
zawierających tak istotne zmiany nie wskazano ich uzasadnienia; 

c) w planie pomocy dziecku opracowanym 26 lutego 2018 r. dla N. nie wskazano 
możliwości przysposobienia dziecka, mimo że w sześciu innych planach 
sporządzanych wcześniej i później taki cel długoterminowy był wyznaczony,  
a dziecko zostało, zgodnie z wnioskiem Zespołu ds. oceny, zgłoszone do 
adopcji.  

(akta kontroli str. 364-369, 341-347, 329-335, 650-683) 
Z wyjaśnień złożonych przez koordynatora wynika, że dla K. omyłkowo zmieniano  
w planach cele długoterminowe, dziecko ma kwalifikacje do przysposobienia 
krajowego i zagranicznego, a celem długoterminowym jest przysposobienie. 
Koordynator, który opracowywał plany dla N. podał takie samo wyjaśnienie. 

(akta kontroli str. 378-386, 336-340) 
Koordynator wyjaśnił, że dla A. nie ustalono właściwie celu długoterminowego,  
tj. powrotu do rodziny biologicznej gdyż uważano, że sytuacja rodziny się zmieni 
(…). Kontakty matki biologicznej pomimo uregulowania przez Sąd były 
niesystematyczne, zdarzały się okresy kiedy okazywała zainteresowanie synem  
i takie, gdy te spotkania nie odbywały się. [Ojciec] był wprawdzie pozbawiony władzy 
rodzicielskiej, ale utrzymywał stały kontakt z synem. 

(akta kontroli str. 348-350) 
Wyjaśnienie to nie może zostać uwzględnione, gdyż zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy  
o pieczy zastępczej, celem pieczy zastępczej jest umożliwienie powrotu dziecka do 
rodziny biologicznej lub gdy jest to niemożliwe – dążenie do przysposobienia 
dziecka, a dopiero w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka – opieka 
i wychowanie w środowisku zastępczym. 

2.3. W latach 2018-2020 (I połowa), zgodnie z art. 129 ustawy o pieczy zastępczej, 
w PCPR dokonano 70 ocen sytuacji wszystkich dzieci umieszczonych w rodzinach 
zastępczych i rdd, których dokumentacja była badana. Oceny te były formułowane 
przez Zespół ds. oceny, w skład którego wchodzili: rodzice zastępczy, wszyscy 
koordynatorzy zatrudnieni w PCPR, psycholog – przedstawiciel ośrodka 
adopcyjnego, pedagog (najczęściej przedstawiciel placówki oświatowej, do której 
uczęszczało dziecko), psycholog zatrudniony w PCPR. W niektórych przypadkach  
w posiedzeniach brali udział rodzice biologiczni dziecka, asystent rodziny 
biologicznej albo pracownik Działu Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej PCPR. 
Dwoje dzieci (A. i Ł.), po ukończeniu 16. roku życia, uczestniczyło także w tych 
ocenach45, zgodnie z art. 4a ustawy o pieczy zastępczej. Dyrektor nie brał udziału  
w posiedzeniach Zespołu ds. oceny.  

(akta kontroli str. 544-683) 
Dyrektor wyjaśnił: w pracach Zespołu do spraw okresowej oceny dziecka, w których 
nie brałem udziału przewodniczył koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

                                                        
45 Oraz w tworzeniu planów pomocy, sporządzanych po posiedzeniach zespołów ds. oceny. 
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opiekujący się daną rodziną zastępczą, której podopiecznego dotyczyła ocena 
dziecka, na mocy ustnego upoważnienia. 

(akta kontroli str. 206) 
Zespół ds. oceny dokonywał analizy aktualnej sytuacji rodzinnej, szkolnej, bytowej  
i zdrowotnej dziecka, monitorował wdrożenie procedur adopcyjnych dla dzieci  
z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie oraz dokonywał 
oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Zespół analizował 
metody pracy z dzieckiem i rodziną oraz zakres współpracy rodziców zastępczych  
z innymi instytucjami.  
Dla dziewięciu dzieci (objętych opieką w sześciu rodzinach i rdd) wszystkie oceny 
(65) były przeprowadzone w terminach określonych w art. 131  
ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej, tj. nie rzadziej niż co trzy miesiące w przypadku 
dzieci poniżej trzech lat, a w przypadku dzieci starszych nie rzadziej niż  
co 6 miesięcy. Cztery oceny dla czwórki dzieci w wieku powyżej trzech lat i jedna 
ocena dziecka dwuletniego (dzieci te były objęte opieką w dwóch rodzinach 
zastępczych) zostały dokonane po terminie. Oceny sytuacji M., D., P. i N. 
sporządzono 4 czerwca 2019 r., tj. po ponad siedmiu miesiącach od poprzedniej 
oceny dokonanej 26 października 2018 r., a ocena sytuacji dwuletniej Z. została 
opracowana 21 maja 2019 r.46, tj. po sześciu miesiącach od poprzedniej  
z 20 listopada 2018 r. 

(akta kontroli str. 329-335, 364-369) 
Z wyjaśnień koordynatora, który opiekował się rodziną, w której umieszczono M., D., 
P. i N wynika, że opóźnienie wynikało z trudności w ustaleniu innego, dogodnego 
dla wszystkich terminu. Dokonanie oceny sytuacji Z. po upływie więcej niż trzech 
miesięcy, wynikało według koordynatora: z sytuacji rodzinnej dziecka  
i nowych okoliczności. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wstrzymał się  
z wcześniejszym dokonaniem oceny z powodu braku klarowności sytuacji, 
wystarczających danych dotyczących sytuacji dziecka oraz konieczności 
skonsultowania z przedstawicielem ŚOA. Dyrektor podał w wyjaśnieniach takie 
same przyczyny opóźnień. 

(akta kontroli str. 339, 386, 511) 
Realizując obowiązek wskazany w art. 131 ust. 2 ustawy o pieczy zastępczej, 
każdorazowo po dokonaniu oceny sytuacji dziecka przekazywano do Sądu opinię 
dotyczącą zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Informacja ta 
była podpisywana także przez koordynatora opiekującego się rodziną. 
W latach 2018-2020 (I półrocze) Dyrektor, w konsultacji z koordynatorem, dokonał 
pozytywnej oceny czterech rodzin, pod względem predyspozycji do pełnienia 
powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy, zgodnie z art. 132 i 133 
ustawy o pieczy zastępczej47.  

(akta kontroli str. 303-309, 316-335, 341-347, 351-358, 364-377, 544-637) 

Uwzględniając sytuację rodzin zastępczych i rdd koordynatorzy wydawali opinie,  
np. dotyczące sytuacji przewidzianej art. 53 ust. 2 ustawy o pieczy zastępczej, 
(dotyczącej umieszczenia w zawodowej rodzinie zastępczej trójki rodzeństwa G.) 
lub przedłużenia pobytu dzieci w pogotowiu rodzinnym (art. 58 ust. 4 ustawy). 

(akta kontroli str. 340, 386, 441) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

                                                        
46 Wcześniej, tj. 24 kwietnia 2019 r. (po pięciu miesiącach od poprzedniej oceny), koordynator we współpracy  
z rodziną zastępczą wypełnił formularz ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. 
47 Oceny te były dokonane w następujących terminach: dwie w czerwcu 2018 r., jedna w styczniu 2020 r. i jedna 
w kwietniu 2020 r., tj. po upływie trzech lat od poprzedniej oceny. Ostatnie oceny pozostałych rodzin były 
dokonane w okresie od września do grudnia 2017 r. Dwie z tych rodzin zostały pozytywnie ocenione (po 
konsultacji z koordynatorami) we wrześniu i październiku 2020 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

19 

1. Cele długoterminowe określone w ośmiu  planach pomocy lub ich aktualizacjach 
(z 21), opracowanych dla trojga dzieci nie zostały przez koordynatorów określone 
prawidłowo, gdyż nie były spójne z ocenami sytuacji tych dzieci dokonanymi przez 
Zespół ds. oceny. 

(akta kontroli str. 364-369, 341-386, 329-340, 650-683) 
2. Plany pomocy i ich aktualizacje sporządzane dla trzech podopiecznych, którzy  
w okresie objętym kontrolą zbliżali się do pełnoletniości nie zostały sporządzone 
przez koordynatorów rzetelnie, gdyż nie uwzględniono w nich celu dotyczącego 
przygotowania do usamodzielnienia. 

(akta kontroli str. 303-315, 351-363, 370-386) 

3. Przy opracowywaniu planów pomocy dla 10 dzieci koordynatorzy nie 
współpracowali z ośrodkami pomocy społecznej, w sytuacji gdy rodzinie dziecka nie 
przydzielono asystenta, co było wymagane art. 77 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy. 

(akta kontroli str. 303-309, 316-335, 341-347, 351-358, 364-377, 421, 425, 430, 440, 
510) 

4. Organizator pieczy zastępczej nieterminowo dokonał pięciu ocen sytuacji dzieci 
umieszczonych w rodzinie zastępczej (z 70 objętych badaniem), tj. z opóźnieniem 
od jednego do trzech miesięcy w stosunku do terminów określonych w art. 131  
ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej. 

(akta kontroli str. 329-335, 339, 364-369, 386, 511) 
5. Dyrektor wyznaczył koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej bez zasięgania  
opinii rodziny zastępczej lub prowadzących rdd, co było niezgodne z art. 77 ust. 2 
ustawy o pieczy zastępczej. 

(akta kontroli str. 235, 303, 316, 322, 329,341, 351, 364, 370) 
W okresie objętym kontrolą Dyrektor wyznaczył koordynatorów dla wszystkich 
rodzin zastępczych i rdd, które wystąpiły z wnioskiem o udzielenie takiego wsparcia; 
nie uzyska jednak, wymaganej przepisami, opinii tych rodzin zastępczych  
i prowadzących rodzinne domy dziecka. Dla 75% rodzin uzyskano ciągłość wsparcia 
i oddziaływań edukacyjnych, gdyż rodzinami tymi opiekował się ten sam 
koordynator. Koordynatorzy opracowywali plany pomocy dziecku (do 43 dni od 
umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej) i dokonywali ich aktualizacji we 
współpracy z rodziną zastępczą i rdd oraz asystentem rodziny biologicznej. Przy 
opracowywaniu tych planów nie nawiązali jednak współpracy z ośrodkami pomocy 
społecznej, w sytuacji gdy rodzinie dziecka nie przydzielono asystenta. Plany i ich 
aktualizacje były, co do zasady, spójne z wnioskami wynikającymi z oceny sytuacji 
dziecka, za wyjątkiem nieuwzględnienia celu dotyczącego przygotowania do 
usamodzielnienia (w trzech przypadkach) oraz określenia celów długoterminowych 
niespójnych z wnioskami Zespołu ds. oceny (dla trojga dzieci). Koordynatorzy pieczy 
zastępczej uczestniczyli w pracach wszystkich Zespołów ds. oceny. Pięć ocen 
sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej (z 70 objętych badaniem) 
dokonano z opóźnieniem od jednego do trzech miesięcy w stosunku do terminów 
określonych w art. 131 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej. Koordynatorzy 
konsultowali dokonywane przez Dyrektora oceny rodzin, przygotowywali projekty 
opinii przesyłanych do Sądu oraz terminowo wypełniali pozostałą dokumentację 
przewidzianą wewnętrznymi uregulowaniami.  

3.  Formy i efekty pomocy udzielanej przez koordyna-
torów rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka 

3.1. W wyniku analizy dokumentacji ośmiu rodzin zastępczych i rdd48 nie 
stwierdzono trudności w realizacji zadań, określonych w art. 40 ust. 1 pkt 1 i 6 

                                                        
48 Ustalenia przedstawione w pkt 3.1 dotyczą próby badawczej opisanej wcześniej (w pkt 2.1). 
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ustawy o pieczy zastępczej, dotyczących zapewnienia przez rodziny poczucia 
godności i wartości osobistej dzieci oraz ochrony przed arbitralną lub bezprawną 
ingerencją w ich życie prywatne. Z dokumentacji tej wynika, że rodzice zastępczy 
podejmowali działania mające na celu kształtowanie poczucia odpowiedzialności 
wychowanków, a dzieci czuły się akceptowane w rodzinach. Ustalano  
i egzekwowano zasady dotyczące zakresu obowiązków dziecka (np. utrzymania 
porządku w swoim pokoju), zachowania higieny osobistej, korzystania z komputera  
i telefonu komórkowego. Przestrzegano praw dziecka, w tym zakazu stosowania 
przemocy. We wszystkich rodzinach, zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, 
identyfikowano uzdolnienia i zainteresowania dzieci, zapewniono ich realizację  
i rozwój. Dzieciom umożliwiano, w zależności od potrzeb, kształcącą zabawę, udział 
w dodatkowych zajęciach (koła zainteresowań, zajęcia sportowe), w pokazach 
zdolności, konkursach, wspólnie spędzano wolny czas. Koordynatorzy 
systematycznie monitorowali sytuację w zakresie realizacji tych zadań oraz 
prowadzili działania edukacyjne. 
W siedmiu rodzinach nie stwierdzono problemów w zapewnieniu przez rodzinę 
dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych (art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy  
o pieczy zastępczej). Dzieci były zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, 
prawidłowo realizowano zalecone wizyty kontrolne i wizyty u specjalistów, 
zapewniono szczepienia okresowe oraz kontrolowano przyjmowanie zaleconych 
leków49.  

(akta kontroli str. 303-309, 316-335, 341-347, 351-358, 364-377, 399-406) 
W rdd pojawiły się trudności w zapewnieniu dziecku dostępu do przysługujących 
świadczeń zdrowotnych. A. była uzależniona od alkoholu i substancji 
psychoaktywnych. Działania koordynatora skupiły się na: zorganizowaniu wsparcia 
psychologicznego, przekonaniu A. co do celowości skorzystania z terapii, pomocy  
w uzyskaniu miejsca w odpowiednim ośrodku leczenia uzależnień oraz wsparcia  
w procesie leczenia i utrzymania abstynencji (m.in. przez częste kontakty). Działania 
te okazały się skuteczne. 

(akta kontroli str. 544-637) 
Sześciu rodzinom zastępczym i rdd oraz objętych w nich opieką dziesięciorgu 
dzieciom, koordynatorzy udzielili wsparcia w rozwiązywaniu problemów dotyczących 
kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych (art. 40 ust. 1 pkt 3 
ustawy o pieczy zastępczej). Dla dziewięciorga z nich pomoc ta była w pełni 
skuteczna, gdyż wystarczająco wcześnie zadbano o określenie przyczyn trudności 
szkolnych (np. poprzez uzyskanie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznych 
lub innych diagnoz), ustalono jakie działania należy podjąć, uwzględniono je  
w planach pomocy, a następnie koordynator (wspólnie z rodziną) monitorował 
realizację tych działań50.  

(akta kontroli str. 303-309, 316-335, 341-347, 351-358, 364-377, 399-406) 

Działania wspierające rodzinę jednego podopiecznego (od lipca 2018 r. osoby 
usamodzielniającej się) nie okazały się w pełni skuteczne. Ł. uzyskiwał słabe wyniki 
w nauce na skutek obniżonej motywacji do pracy i częstych nieobecności w szkole. 
Doprowadziło to do sytuacji, że co prawda Ł. ukończył szkołę zawodową, nie 
przystąpił jednak do egzaminu zawodowego i przerwał dalszą naukę51 

                                                        
49 W przypadku jednego dziecka (M.) złożono do Sądu wniosek o zabezpieczenie dziecka poprzez wyrażenie 
zgody dla rodziców zastępczych na podejmowanie decyzji dotyczących leczenia oraz uzyskiwanie niezbędnych 
informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka. 
50 Koordynator dwa razy w roku zwracał się o Opinię o uczniu, tj. informację dotycząca wyników w nauce 
(osiągnięcia i trudności), zachowania, frekwencji, w tym godzin nieusprawiedliwionych, funkcjonowania ucznia  
w środowisku szkolnym i grupie rówieśniczej oraz aktywności ucznia na rzecz klasy i szkoły, udziału w zajęciach 
pozalekcyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz zakresu współpracy rodziny zastępczej ze szkołą oraz 
rodziców biologicznych ze szkołą, ponadto gromadzono świadectwa szkolne. 
51 Skreślony z listy słuchaczy decyzją rady pedagogicznej z 26 czerwca 2020 r., co spowodowało, że zgodnie  



 

21 

(zaangażował się w działania przestępcze, a następnie został tymczasowo 
aresztowany).  

(akta kontroli str. 638-649) 
Koordynator wyjaśnił: wsparcie rodziny i pełnoletniego wychowanka było w pełni 
prowadzone, a czy skuteczne to może jednak nie w 100% (…), koordynator nie miał 
mocy władczej nad wychowankiem. Wspierał, motywował wychowanka, szukał 
rozwiązań wspólnie z rodziną, starał się na bieżąco rozwiązywać problemy  
w rodzinie. Były to bardzo częste wizyty w środowisku, wspólne rozmowy (…) 
Koordynator podejmował możliwie i wszelkie działania po zauważeniu (…) 
problemów z nadużywaniem alkoholu oraz sięganiu po inne używki. Wspierał 
rodzinę we właściwym funkcjonowaniu oraz w pokonywaniu trudności dnia 
codziennego (…), wychowanek został skierowany do Rodzinnej Poradni Leczenia 
Uzależnień i został zobowiązany do udziału w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w programie dla sprawców przemocy (…). Zdaniem koordynatora nie było 
przesłanek uzasadniających złożenie wniosku do sądu o wgląd w sytuację 
małoletniego Ł. oraz niewydolności wychowawczej rodziny. 

(akta kontroli str. 312-315) 
Rodziny zapewniały także zaspokojenie potrzeb bytowych dzieci, realizując jeden  
z obowiązków określonych w art. 40 ust. 1 pkt 5 ustawy o pieczy zastępczej. Dzieci 
miały własne miejsce do spania, wyodrębniono miejsca do przechowywania 
odzieży, książek, zabawek oraz do odrabiania lekcji. Były także odpowiednio 
odżywiane. W jednej z rodzin podopieczna dzieliła pokój z biologicznym synem 
rodziny, ale w okresie objętym badaniem sytuacja uległa poprawie, gdyż rodzice 
zastępczy kupili większe mieszkanie.  

(akta kontroli str. 303-309, 316-335, 341-347, 351-358, 364-377, 399-406) 

Tylko na rzecz dziewięciu dzieci z czterech rodzin zastępczych i rdd wdrożono, 
wymagane przepisami, działania mające na celu dochodzenie świadczeń 
alimentacyjnych52, w tym świadczenia te dla trójki dzieci (P., D. i N. umieszczonych 
w rodzinie zastępczej zawodowej od 2014 r.), zostały zasądzone dopiero w 2020 r. 
(podczas rozprawy orzekającej o rozwodzie rodziców). Nie zadbano o uzyskanie 
należnego wsparcia finansowego dla pięciorga dzieci z czterech rodzin, tj. trojga – 
od jedynego żyjącego/znanego rodzica biologicznego (dzieci te przebywały w pieczy 
zastępczej od 2009 r., 2011 r. i 2013 r.) oraz dwojga – od obu rodziców (pobyt  
w pieczy zastępczej od 2011 r. i 2013 r.). Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o pieczy 
zastępczej, koordynator powinien zainicjować takie działania krótko po 
umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej (np. poprzez zasięgnięcie opinii 
asystenta rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został on przydzielony, 
podmiotu organizującego pracę z rodziną), a Dyrektor był obowiązany dochodzić 
świadczeń alimentacyjnych w sytuacji gdy od umieszczenia dziecka w pieczy 
zastępczej upłynął rok.  

(akta kontroli str. 533-537) 
Dyrektor wyjaśnił: mając na uwadze dobro dzieci, w tym zapewnienie im możliwie 
najbardziej stabilnej sytuacji w rodzinach zastępczych procedurę dochodzenia 
świadczeń alimentacyjnych poprzedzamy rozmowami z rodzicami zastępczymi  
w celu zbadania, czy otrzymują one alimenty na dzieci umieszczone u nich w pieczy 
zastępczej. Zachęcamy też, aby same dochodziły świadczeń alimentacyjnych (…) 
W odniesieniu do dzieci (…) pozwy takie nie zostały złożone, ponieważ adresy 
rodziców biologicznych nie były znane. W przypadku P., D. i N. istniała podobna 
sytuacja, ojciec biologiczny miał nieustalony adres, natomiast matka często 
wyjeżdżała. Co do M. wiemy, że jej matka biologiczna jest w złym stanie zdrowia 
                                                                                                                                             
z art. 37 ust. 2 ustawy o pieczy zastępczej, Ł. nie przebywa już w rodzinie zastępczej. 
52 W okresie objętym kontrolą Dyrektor wystosował Pozwy o alimenty na rzecz dwójki dzieci przebywających  
w pieczy zastępczej od 25 czerwca 2018 r. (pisma z 25 lipca 2019 r. i 13 grudnia 2019 r.). 
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(…). Jej sytuacja materialna jest bardzo trudna. Alimenty nie byłyby realizowane.  
W przypadku A. nie zrobiliśmy tego wcześniej, ponieważ padały deklaracje, że 
ojciec biologiczny będzie starał się o odzyskanie dziecka. Na obecną chwilę n ic na 
to nie wskazuje, dlatego planujemy wystąpić z wnioskiem o alimenty od rodziców 
biologicznych. 

(akta kontroli str. 513-514) 
Wyjaśnienia te nie zasługują na uwzględnienie, gdyż dzieci o których mowa były 
objęte pieczą zastępczą przez okres od sześciu do 11 lat. Zdaniem NIK, w tym 
czasie należało podjąć działania mające na celu ustalenie informacji o miejscu 
pobytu ich rodziców. 

Stwierdzono trudności w zaspokojeniu potrzeb emocjonalnych, rozwojowych lub 
społecznych u siedmiorga dzieci, objętych opieką w pięciu rodzinach. Analiza 
dokumentacji wskazała na występowanie problemów opiekuńczo-wychowawczych, 
wynikających z trudności z radzeniem sobie przez dzieci z emocjami, 
zaakceptowania niepełnosprawności czy uczucia odrzucenia (w tym także przez 
rodzeństwo). W każdym z tych przypadków dokonano diagnozy przyczyn trudności  
i zapewniono adekwatne wsparcie (np. mediacje, pomoc psychologiczną, zajęcia 
psychoedukacyjne i kształtujące umiejętności społeczne, trening zastępowania 
agresji, terapię taktylną). W dwóch przypadkach wystąpiły problemy związane ze 
skłonnością do niewłaściwego postępowania i kradzieży (G.), używania środków 
psychotropowych i zachowań przemocowych (w tym wobec rodziców zastępczych) 
– Ł. Podjęto szereg adekwatnych działań wspierających G. (np. skierowano wniosek 
do Sądu o wgląd w sytuację dziecka, objęto nadzorem kuratora sądowego53, 
zapewniono dodatkową pomoc, zmieniono środowisko szkolne), co spowodowało, 
że sytuacja poprawiła się, choć problemy nie zostały dotychczas w pełni usunięte.  
(akta kontroli str. 303-309, 316-335, 341-347, 351-358, 364-377, 399-406, 638-649) 

Koordynator prowadził częste rozmowy motywacyjne z Ł. i rodzicem zastępczym, 
umożliwił udział w formach wsparcia (opisanych wcześniej przy pokonywaniu 
problemów edukacyjnych) – działania te jednak nie okazały się skuteczne. 

(akta kontroli: 638-649) 
Koordynator wyjaśnił: Ł. ze względu na trudną sytuację rodzinną, porzucenie 
chłopca przez matkę, która nadużywała alkoholu i brak zainteresowania losem 
dziecka, brak miłości ze strony matki, trudności wychowawcze został zapisany na 
konsultacje do psychologa Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. (…). 
[Matka zastępcza] wspierana była przez pedagoga szkolnego jak postępować  
z trudnym dzieckiem i jak być konsekwentnym w stosunku do Ł. (…). Myślę, iż 
demoralizująco na chłopaka działała grupa rówieśnicza, w jakiej przebywał poza 
szkołą (…). 

(akta kontroli str. 312-315) 
W przypadku dwojga dzieci stwierdzono problem związany z realizacją kontaktów  
z rodzicami biologicznymi (art. 40 ust. 1 pkt 7 ustawy o pieczy zastępczej). Podjęte 
przez koordynatora działania były skuteczne i polegały na doprowadzeniu do 
organizacji tych spotkań (w obecności psychologa) na terenie PCPR  
i monitorowania ich przebiegu. 

(akta kontroli str. 364-369) 
W siedmiu rodzinach, których dokumentacja była objęta badaniem, odnotowano 
sytuacje problematyczne (w sumie zidentyfikowano 29 takich trudności 
wymagających wsparcia koordynatora). Nie udało się rozwiązać siedmiu 
problemów, co wynikało głównie z niepodejmowania działań związanych  
z dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych. Wsparcie koordynatorów było  
w większości przypadków rzetelnie dokumentowane. Dostrzeżone braki opisano 

                                                        
53 Co zostało szerzej opisane w dalszej części wystąpienia. 
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wcześniej (w pkt 2.2 ppkt 1. oraz ppkt 3. lit. a i b) i dotyczyły rodzin, w których objęto 
opieką K. oraz A. 

(akta kontroli str. 341-347, 370-377, 650-683, 712-740) 

Zdaniem odpowiednio 85%, 56%, 67% i 100% ankietowanych rodziców 
zastępczych, skuteczność wsparcia koordynatorów było dobra, bardzo dobra lub 
znakomita przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych; zapewnieniu 
wykształcenia i nadrobieniu braków szkolnych; zaspokajania potrzeb 
emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych i religijnych dzieci oraz 
umożliwienia im kontaktu z rodziną biologiczną. Wsparcie dotyczące pozostałych 
zadań rodziny (zapewnienie potrzeb zdrowotnych, rozwój uzdolnień i zainteresowań 
oraz w zapewnieniu dziecku ochrony przed arbitralną lub bezprawną integracją  
w jego życie prywatne) większość rodziców zastępczych (średnio 78%), oceniło jako 
niewielkie lub dostateczne. 

 (akta kontroli str. 443-444) 
Dyrektor i jeden z koordynatorów poproszeni o zajęcie stanowiska do tak 
sformułowanych ocen stwierdzili zgodnie, że rodziny zastępcze powinny być 
samodzielne w pewnych zakresach, koordynatorzy nie są w stanie pomóc  
np. w wyborze terapii zdrowotnych, zapewnieniu udziału dzieci w zajęciach 
rozwijających zainteresowania. W trzecim z wymienionych obszarów opinia o braku 
wsparcia ze strony koordynatorów może wynikać, zdaniem wyjaśniających, z tego, 
że nie stwierdzono sytuacji wymagających wsparcia. 

(akta kontroli str. 445, 447) 
Rodziny zastępcze i rdd, których dokumentacja była objęta badaniem korzystały  
z uprawnień wynikających z ustawy o pieczy zastępczej, a mianowicie: 

 jedna rodzina zastępcza i osoby prowadzące rdd skorzystały z możliwości, 
przewidzianej w art. 57 ust. 1a tej ustawy, dotyczącej zatrudnienia osoby do 
pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi54; 

 jedna rodzina i rdd korzystały z pomocy wolontariuszy, zapewnionej przez 
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 7 ustawy55, 
koordynatorzy opiekujący się dwiema innymi rodzinami także zaproponowali 
taką pomoc56, rodziny nie zdecydowały się jednak z niej skorzystać; 

 sześć rodzin zastępczych i osoby prowadzące rdd, skorzystały z pomocy 
prawnej, zapewnionej przez PCPR zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 10 ustawy. Każda 
z rodzin uzyskała wsparcie w wymiarze czterech godzin w ramach 
Specjalistycznego Punktu Wsparcia Rodzinnej Pieczy Zastępczej57, a niektóre 
skorzystały także z pomocy dostępnej w PCPR (udzielono 10 takich porad 
rodzinom); 

 rodzicom zastępczym z siedmiu rodzin umożliwiono, zgodnie z art. 47 ust. 4 
ustawy, uzyskanie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej oraz zapewniono 
adekwatne wsparcie i szkolenia (przewidziane w art. 76 ust. 4 pkt 5 ustawy). Dla 
wszystkich prowadzono trening kompetencji emocjonalnych i rodzicielskich58  
(w wymiarze 80 godzin), a jeden rodzic zrealizował szkolenie dla zawodowych 
rodzin zastępczych PRIDE59. W rozwiązywaniu bieżących trudności uzyskiwano 

                                                        
54 Dyrektor PCPR zawarł umowy zlecenia z osobami, które zobowiązano do udzielenia pomocy w sprawowaniu 
opieki, pomocy w pracach gospodarskich, przy odrabianiu prac domowych, organizacji czasu wolnego dzieci 
(określono miesięczny wymiar pracy wynoszący od 24-32 godz. miesięcznie). 
55 W ramach umów o współpracy podpisanych przez Dyrektora PCPR wolontariusze pomagali przy organizacji 
czasu wolnego dzieci oraz wyrównywaniu braków edukacyjnych.  
56 Realizowaną w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej. 
57 Utworzonego w związku z realizacją Projektów dotyczących wsparcia rodzin (opisanych szerzej w pkt 2.2) 
58 Zajęcia te były ukierunkowane na poznanie emocji, możliwości i ograniczeń oraz dostarczenie wiedzy  
i umiejętności dotyczącej wychowania dzieci i nawiązania prawidłowych relacji. 
59 PRIDE to program edukacyjno-kwalifikacyjny dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne. 
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wsparcie psychologa zatrudnionego w PCPR – z pomocy tej skorzystały dwie 
rodziny; 

 dzieciom umieszczonym w czterech rodzinach umożliwiono, zgodnie z art. 76 
ust. 4 pkt 9 ustawy, uzyskanie porady w poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
jedna rodzina nie skorzystała z takiej pomocy, w przypadku pozostałych zostały 
wydane opinie dotyczące specyficznych trudności w uczeniu się dzieci;  

 wszystkie rodziny zastępcze i osoby prowadzące rdd korzystały z możliwości 
udziału w grupach wsparcia, zapewnionej w PCPR, zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 6 
ustawy. Sześć rodzin i rdd brało udział w 15 dwugodzinnych spotkaniach  
w ramach Projektów dotyczących wsparcia rodzin. Wszyscy mogli także 
uczestniczyć w otwartych spotkaniach organizowanych na terenie PCPR.  
W latach 2018-2020 (I półrocze) odbyło się 19 takich spotkań/szkoleń60; 

 sześć rodzin zastępczych i osoby prowadzące rdd skorzystały z poradnictwa, 
które miało na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz 
przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego. Wymóg zapewnienia takiego 
wsparcia przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej zawarto w art. 76 ust. 4 
pkt 14 ustawy. Rodziny te brały udział w superwizji w ramach Projektów 
dotyczących wsparcia rodzin (zorganizowano 10 dwugodzinnych spotkań).  
W 2018 r. rodzinie G. zorganizowano terapię małżeńską, lecz do jej realizacji nie 
doszło, gdyż jeden z małżonków nie wyraził zgody na uczestniczenie  
w spotkaniach z psychologiem.  

W okresie objętym badaniem tylko jedna rodzina (zawodowa, pełniąca funkcje 
pogotowia rodzinnego) nie korzystała z wyżej opisanych uprawnień i możliwości, co 
tłumaczono brakiem czasu rodziców (w pogotowiu przebywały małe dzieci).  
Nie wystąpiła sytuacja, by osoby prowadzące rdd lub rodziny zawodowe 
poinformowały organizatora rodzinnej pieczy zastępczej o czasowym 
niesprawowaniu opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem, co wymagałoby 
zapewnienia innej formy opieki (prawo do urlopu przewidziano w art. 76 ust. 4 pkt 17 
ustawy o pieczy zastępczej). Żadna z rodzin, których dokumentacja była objęta 
badaniem nie korzystała także ze wsparcia rodziny pomocowej, o której mowa  
w art. 39 ust. 2 ww. ustawy. Jak wynika z wyjaśnień koordynatorów, rodziny nie 
zgłaszały takich potrzeb. W okresie objętym kontrolą Dyrektor podpisał umowę  
z jedną rodziną pomocową, która wspierała zawodową rodzinę zastępczą 
(dokumentacja tej rodziny nie była badana). 

(akta kontroli str. 303-309, 316-335, 341-347, 351-358, 364-377, 399-406,  
638-649, 684 ) 

Koordynator co najmniej raz w miesiącu odbywał wizyty w rodzinach zastępczych/ 
rdd61. Tylko w jednej rodzinie zrealizowano w 2018 r. 11 wizyt, co wynikało ze 
zmiany osoby opiekującej się tą rodziną. Wizyty te były potwierdzane przez 
sporządzanie sprawozdań i kwestionariuszy dotyczących dziecka i rodziny 
zastępczej. W dokumentach tych nie określono pełnego katalogu czynności, które 
wykonywał koordynator (wskazano jedynie prowadzenie rozmów z rodzicem 
zastępczym, dzieckiem oraz monitorowanie realizacji zagadnień dotyczących  
m.in. opieki zdrowotnej, kontaktów z rodziną biologiczną, wpływu alimentów). 
Metody pracy z rodzinami były szerzej opisywane w protokołach z posiedzeń 
Zespołów ds. oceny (sekcja XII) oraz w informacjach składanych do Sądu. 
Najczęściej wskazywano, że wizyty w środowisku i obserwacja mają na celu 

                                                        
60 Tematyka tych spotkań dotyczyła m.in.: cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, konsekwencji używania 
narkotyków, cyberprzemocy i handlu ludźmi, Wpływu środowiska rodzinnego na zachowanie, 
Międzypokoleniowego przekazu związanego z trudnościami wychowawczymi, przybliżenia problemu FASD/FAS 
co to jest, problemu samobójstw i samookaleczeń u dzieci i młodzieży, profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci 
i młodzieży. 
61 W okresie od marca do czerwca 2020 r. wizyty nie odbywały się, z większą częstotliwością realizowano 
rozmowy telefoniczne. 
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rozwiązywanie aktualnych problemów opiekuńczo-wychowawczych, udzielanie 
wsparcia rodzinom zastępczym poprzez rozmowy osobiste z podopiecznymi  
i rodzicami zastępczymi. Dostosowane są one do aktualnej sytuacji rodziny. Na 
bieżąco analizowana jest dokumentacja i prowadzone są konsultacje ze 
specjalistami.  

 (akta kontroli str. 306-307,319-320, 324-325,332-33,354-355,367-368, 374-375, 
566-578, 676) 

W rodzinach, w których przebywały dzieci o ustalonej sytuacji prawnej, tj. rodzice 
biologiczni tych dzieci zostali pozbawieni praw rodzicielskich, nie byli znani lub nie 
żyli (dotyczyło to 11 z 16 dzieci, których dokumentacja była badana) rzadko 
występowała konieczność wsparcia tych rodzin poprzez współpracę z Sądem. 
Sytuacja taka wystąpiła w trzech rodzinach. W jednej zwrócono się z prośbą o wgląd 
w sytuację małoletniego G. zagrożonego demoralizacją, w stosunku do którego 
dotychczas podejmowane działania wychowawcze nie przyniosły spodziewanych 
efektów62. Sąd zdecydował o zastosowaniu nadzoru kuratorskiego nad nieletnim (od 
3 września 2019 r.) oraz opracowaniu opinii dotyczącej wyboru środków 
wychowawczych zaleconych do stosowania w przebiegu procesu jego 
resocjalizacji63. W kolejnych informacjach przekazywanych na podstawie art. 131 
ust. 2 ustawy o pieczy zastępczej, przedstawiana była aktualna sytuacja 
wychowanka. Pozostałe dwie sytuacje dotyczyły postanowienia Sądu  
o rozwiązaniu/zmianie rodziny zastępczej oraz udzieleniu pełnomocnictwa do 
decyzji medycznych64. 

(akta kontroli str. 370-377, 351-358) 
W sprawach dotyczących pozostałych dzieci (głównie dotyczy to dzieci 
przebywających w pogotowiu rodzinnym) kontakty z Sądem były częstsze. 
Koordynator pieczy zastępczej informował Sąd o przebiegu kontaktów W. i B.  
z rodzicami biologicznymi65 i był powiadamiany o terminach posiedzeń, na których 
miały być rozpatrywana ich sytuacja66. W jednym przypadku Dyrektor wnioskował do 
Sądu o udzielenie informacji na temat toczących się postępowań67. Bieżące 
kontakty z kuratorem sądowym obejmującym nadzorem rodziców biologicznych Z. 
oraz udział w postępowaniu o zmianę postanowienia dotyczącego władzy 
rodzicielskiej68 pozwoliły na uzyskanie aktualnych informacji o sytuacji dziecka. 

(akta kontroli str. 684-685) 
Wyjaśnienia złożone przez koordynatorów i Dyrektora potwierdzają, że do PCPR 
przekazywano informacje o posiedzeniach i decyzjach Sądu w sprawach 
dotyczących rodzin zastępczych. 

(akta kontroli str. 426, 440, 514,) 
Pogotowie rodzinne, którego dokumentacja była objęta badaniem, przestało 
funkcjonować 30 czerwca 2020 r. Dzieci objęte opieką w tym pogotowiu zostały 
przeniesione do innej zawodowej rodziny zastępczej (pełniącej także funkcje 
pogotowia rodzinnego). Dyrektor dokonał tej zmiany 30 czerwca 2020 r., mimo że 
właściwe postanowienie zostało wydane przez Sąd dopiero 21 lipca 2020 r.  
Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy pieczy zastępczej tylko w sytuacji konieczności 

                                                        
62 Pismo RPZ-K.0710.21.2019 z 21 marca 2019 r. 
63 Opinia nr Oniel-36-20 z 3 lipca 2020 r. opracowana przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów  
w Sądzie Okręgowym w Kielcach. 
64 Koordynator uczestniczył 4 czerwca 2019 r. w posiedzeniu Sądu w pierwszej z tych spraw. 
65 Pisma z 13 i 20 lipca 2018 r., 10 października 2018 r., 10 kwietnia 2019 r., 29.listopada 2019 r. 
66 Pisma sądu z 5 października 2018 r., 27 października 2019 r. i 3 marca 2020 r. 
67 Pismo RPZ-K.0710.1.2019 z 2 stycznia 2019 r. Sąd udzielił odpowiedzi 7 stycznia 2019 r., a 15 czerwca  
2020 r. przesłał informację o terminie rozprawy.  
68 Spotkanie z 25 marca 2019 r., pismo z Sądu z 2 kwietnia 2019 r. 
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zabezpieczenia dzieci w trybie interwencyjnym nie jest wymagane orzeczenie 
sądu69 (tryb ten nie miał zastosowania w tej konkretnej sytuacji). 
Z dokumentacji wyżej opisanej sprawy wynika, że wniosek o zmianę zabezpieczenia 
oraz inne pisma w tej sprawie Dyrektor złożył do Sądu w dniach 4, 18 i 30 czerwca 
2020 r. Następnie pisma zostały skierowane do Sądu Okręgowego w Kielcach70  
w dniach 16 lipca i 22 lipca 2020 r. (ostatnie pismo dotyczyło pilnego przesłania 
odpisu wydanego postanowienia).  

(akta kontroli str. 364-369, 538-543) 
Dyrektor wyjaśnił: informowaliśmy Sąd o konieczności przeniesienia dzieci  
w związku rozwiązaniem ZRZ, w której przebywały. Na ten temat prowadzone były 
rozmowy telefoniczne z Sądem, co najmniej od maja br. (…). W rozmowie 
telefonicznej otrzymaliśmy zgodę na przeniesienie dzieci. Jako Organizator 
Rodzinnej Pieczy Zastępczej musieliśmy zadbać o ich dobro. Nie mamy wpływu na 
postępowanie innych instytucji. Z dalszych wyjaśnień wynika, że jedną z przyczyn 
powstania opóźnienia w podjęciu rozstrzygnięcia było nieprzekazanie przez Sąd 
dokumentów dziecka do Sądu Okręgowego w Kielcach. 

(akta kontroli str. 206) 
NIK odstępuje od sformułowania nieprawidłowości dotyczącej umieszczenia dzieci  
w pogotowiu rodzinnym 21 dni przed uzyskaniem postanowienia Sądu w tej sprawie, 
bowiem z przedstawionych wyżej ustaleń kontroli wynika, że sytuacja ta była 
spowodowana okolicznościami niezależnymi od jednostki kontrolowanej. 

PCPR współpracował także ze Świętokrzyskim Ośrodkiem Adopcyjnym (ŚOA). 
Psycholog z tego ośrodka uczestniczyła we wszystkich posiedzeniach Zespołu  
ds. oceny. Na posiedzeniach tych analizowano sytuację dzieci także pod kątem 
przebiegu procesów adopcyjnych. W przypadku jednego dziecka (K.) zdecydowano 
się skierować wniosek o ponowną kwalifikację do przysposobienia, co wyjaśniano 
zauważoną poprawą w funkcjonowaniu dziecka zarówno w sferze społecznej jak  
i emocjonalnej. W efekcie podjętych działań K. został zakwalifikowany także do 
adopcji zagranicznej. Po ustaleniu sytuacji prawnej innego dziecka, PCPR 
przygotował i przesłał do ŚOA komplet wymaganych dokumentów i dziecko 
przekazano rodzinie preadopcyjnej. Po konsultacji ze specjalistami nie 
zdecydowano się na zgłoszenie do adopcji dwójki dzieci, umieszczonych  
w spokrewnionych rodzinach zastępczych, gdyż nie została przerwana więź 
emocjonalna z rodzicami biologicznymi, którzy utrzymywali z dziećmi regularne 
kontakty. 

(akta kontroli str. 364-377) 
Często współpracowano z placówkami oświatowymi. Dwa razy w roku 
koordynatorzy zwracali się do szkół i przedszkoli (w jednym przypadku także do 
żłobka) o opinie o dzieciach/uczniach. Zapraszano pedagogów szkolnych  
i wychowawców na posiedzenia Zespołu ds. oceny.  

(akta kontroli str. 306-307,319-320, 324-325,332-33,354-355,367-368) 

3.2. W okresie objętym kontrolą organizator pieczy zastępczej lub koordynator 
zapewnili rodzinom zastępczym i rdd dostęp do specjalistycznej pomocy 
psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej. Najwięcej dzieci (11 z 16, których 
dokumentacja była badana)71, skorzystało z pomocy psychologicznej. Terapią 
psychologiczną lub zajęciami psychoedukacyjnymi (w wymiarze od 20 godzin do  

                                                        
69 Tj. w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną albo na wniosek 
rodziców, dziecka lub innej osoby w przypadku, o którym mowa w art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218). 
70 II Wydział Cywilny Odwoławczy, do którego dokumenty dziecka zostały przekazane z uwagi na inne toczące 
się postępowanie. 
71 Nie wnioskowano o pomoc dla trójki małych dzieci objętych opieką w pogotowiu rodzinnym.  
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80 godzin) objęto 11 dzieci z sześciu rodzin zastępczych i rdd. Prowadzono także 
zajęcia: korekcyjno-kompensacyjne (dla dwójki dzieci), z integracji sensorycznej (dla 
trojga), logopedyczne (dla jednego dziecka), z kompetencji społeczno-
emocjonalnych oraz treningi poznawcze (dla czworga dzieci). Dla dziecka  
z niepełnosprawnością ruchową, zapewniono 40 godzin zajęć rehabilitacyjnych. 
Wymienione wyżej zajęcia były realizowane w ramach Projektów dotyczących 
wsparcia rodzin w łącznym wymiarze 80 godzin dla dziecka. 
Ponadto sześcioro dzieci (objętych opieką w czterech rodzinach) korzystało z zajęć 
rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych 
zorganizowanych przez szkoły, do których uczęszczali. 

(akta kontroli str. 303-309, 329-335, 370-377, 399-406), 

Dwóm innym osobom (Ł. i A.), przygotowujących się do usamodzielnienia, 
zaproponowano i zapewniono specjalistyczne wsparcie związane ze zmaganiem się 
tych osób z problemami uzależnień (co szerzej opisano w pkt 3.1). 

(akta kontroli str. 544-649) 

3.3. W Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skarżyskim 
na lata 2018-202072 (dalej: Program), wskazano cztery cele dotyczące rodzinnej 
pieczy zastępczej: (1) rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, (2) wspieranie 
osób sprawujących różne formy rodzinnej pieczy zastępczej w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, (3) wsparcie procesu usamodzielnienia pełnoletnich 
wychowanków oraz (4) powrót dziecka z pieczy zastępczej do rodziny naturalnej. 
Cele te nie były SMART73, gdyż poza przyjęciem limitu rodzin zastępczych 
zawodowych74 (o którym mowa w art. 56 ustawy o pieczy zastępczej), nie określono 
wskaźników ich realizacji. Zgodnie z art. 182 ust. 5 ww. ustawy, Dyrektor złożył 
Zarządowi Powiatu Skarżyskiego sprawozdania z działalności jednostki za 2018 r.  
i 2019 r. (w tym z realizacji Programu) wraz z wykazem potrzeb w zakresie systemu 
pieczy zastępczej na następny rok75. Ze sprawozdań tych wynika, że nie został 
przekroczony limit zawodowych rodzin zastępczych, utworzonych na terenie powiatu 
(w 2018 r. nie utworzono takiej rodziny, w 2019 r. powstała jedna). Nie określono 
jednak poziomu ilościowego wykonania pozostałych zadań. Podano, że 
koordynatorzy realizowali zadania przyjęte w Programie. Dotyczyły one: współpracy 
z instytucjami i organizacjami na rzecz wspierania i rozwoju rodzicielstwa 
zastępczego (np. z Sądem, kuratorami sądowymi, ośrodkami pomocy społecznej), 
udzielania pomocy rodzinom w realizacji ich zadań, zapewniania rodzinom 
zastępczym i rdd dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym 
psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej, współpracy koordynatorów  
z asystentami rodzin biologicznych, tworzenia i modyfikacji planów pomocy dziecku, 
udziału w dokonywaniu oceny sytuacji dziecka i rodziny zastępczej, asystowania 
podczas kontaktu dzieci z rodziną biologiczną, opiniowania zasadności takich 
kontaktów, działań na rzecz integracji rodziców zastępczych. Corocznie także 
zgłaszane były potrzeby w zakresie rozwoju pieczy zastępczej, które dotyczyły 
poszerzenia już realizowanych działań, w tym dzięki pozyskaniu środków 
zewnętrznych. Mimo że w latach 2018-2019 koordynatorzy opiekowali się większą 
liczbą rodzin, niż wynika to z przepisów, Dyrektor nie zgłaszał potrzeb dotyczących 
zwiększenia zatrudnienia.  

(akta kontroli str. 238-248, 451-467) 
Dyrektor w wyjaśnieniach nie odniósł się do jakościowego i ilościowego wykonania 
zadań przez koordynatorów. Podał jedynie, że realizacja tych zadań odbywa się na 
bieżąco zgodnie z planem przedstawionym w Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej 

                                                        
72 Przyjętym uchwałą Nr 310/XLIV/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 marca 2018 r. 
73 Cel SMART powinien być: skonkretyzowany, mierzalny, osiągalny, istotny oraz określony w czasie. 
74 Przyjęto, że corocznie powstanie nie więcej niż jedna zawodowa rodzina zastępcza. 
75 Pisma Nr SO-SP.032.1.D. 2019 z 26 kwietnia 2019 r. i SO-SP.032.1.D. 2020 z 27 kwietnia 2020 r. 
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w Powiecie Skarżyskim na lata 2018-2020. Dyrektor także wyjaśnił: w wykazie 
działań i potrzeb na 2019 r. postanowiono nie wskazywać ewentua lnego 
zwiększenia zatrudnienia w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, po 
rozmowach z koordynatorami. Zadeklarowali oni wówczas możliwość czasowej 
opieki nad dodatkowymi rodzinami zastępczymi. Gremialnie sprzeciwiali się 
przyjęciu ósmego pracownika do zespołu uzasadniając to zagrożeniem destabilizacji 
pracy z rodzinami.  

 (akta kontroli str. 232, 519) 
Analiza zapisów w dziennikach korespondencji otrzymanej wykazała, że w latach 
2018-2020 (I półrocze) do PCPR nie wpłynęła żadna skarga na koordynatorów. 
Stwierdzono natomiast, że w 2018 r. wpłynęło jedno pismo, w którym rodzina 
zastępcza składała podziękowanie, na ręce Dyrektora, za współpracę i pomoc 
udzieloną przez koordynatora.  

(akta kontroli str. 449-450) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na tym, że Dyrektor nie wystąpił  
o uzyskanie świadczeń alimentacyjnych na rzecz pięciorga dzieci (dzieci te 
przebywały w pieczy zastępczej od 2009 r., 2011 r. lub 2013 r.). W przypadku trojga 
innych dzieci, umieszczonych w pieczy zastępczej od 2014 r., nie podjęto takich 
działań do 2019 r. Przepis art. 38 ust. 2 ustawy o pieczy zastępczej, zobowiązuje do  
dochodzenia świadczeń alimentacyjnych, w przypadku gdy od umieszczenia 
dziecka w pieczy zastępczej upłynął rok. 

(akta kontroli str. 513, 533-537) 
Badanie dokumentacji ośmiu rodzin zastępczych i rdd wykazało, że koordynatorzy 
właściwie wypełniali rolę edukacyjną i wspierającą, a większość ich działań była  
w pełni skuteczna. Stwierdzono, że rodziny miały trudności w realizacji zadań 
określonych w art. 40 ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 7 ustawy o pieczy zastępczej,  
tj. zaspokojeniu potrzeb zdrowotnych (jedna rodzina), zapewnienia kształcenia, 
wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych (sześć rodzin), potrzeb 
emocjonalnych, bytowych, rozwojowych i społecznych (sześć rodzin) oraz 
umożliwienia kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskim (jedna rodzina). 
Odnotowano 29 sytuacji problematycznych (w siedmiu rodzinach), wymagających 
wsparcia koordynatora. Wsparcie to było zawsze udzielane, przy czym nie było  
w pełni skuteczne dla jednej rodziny w zakresie zadań określonych w art. 40 ust. 1 
pkt 3 i 5 ustawy o pieczy zastępczej. Nie podjęto także działań dla zapewnienia 
potrzeb bytowych pięciorga dzieci z czterech rodzin, mających na celu uzyskanie 
świadczeń alimentacyjnych dla tych dzieci, co było niezgodne z art. 38 ust. 2 ustawy 
o pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze i rdd korzystały z uprawnień wynikających  
z tej ustawy. Zarówno dzieciom jak i rodzicom zastępczym zapewniono wsparcie 
specjalistyczne w zależności od ustalonych potrzeb. W realizacji tych zadań 
współpracowano z podmiotami zewnętrznymi. Założenia dotyczące rodzinnej pieczy 
zastępczej przyjęte w Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 
Skarżyskim były realizowane, jednak z uwagi na nieokreślenie wartości docelowych 
większości wskaźników ich realizacji, nie można ocenić stopnia wykonania 
Programu. 
  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

 Podjęcie działań w celu zorganizowania pracy koordynatorów rodzinnej pieczy 1.
zastępczej zgodnie z art. 77 ust. 4 ustawy o pieczy zastępczej,  
tj. z zachowaniem limitu do 15 rodzin zastępczych objętych opieką jednego 
koordynatora. 

 Opracowywanie Planów pomocy i ich aktualizacji zgodnie z wnioskami z oceny 2.
sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, dokonanej przez Zespół 
ds. oceny oraz z uwzględnieniem celów dotyczących przygotowania do 
usamodzielnienia, w przypadku dzieci zbliżających się do pełnoletności. 

 Podejmowanie skutecznej współpracy z ośrodkami pomocy społecznej przy 3.
opracowywaniu planów pomocy dla dzieci, których rodzice biologiczni nie byli 
objęci wsparciem asystenta rodziny, zgodnie z art. 77 ust. 3 pkt 2 ustawy  
o pieczy zastępczej. 

 Dokonywanie ocen sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej  4.
w terminach określonych w art. 131 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej. 

 Wyznaczanie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej po zasięgnięciu opinii 5.
rodziny zastępczej, zgodnie z art. 77 ust. 2 ustawy o pieczy zastępczej. 

 Dochodzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci umieszczonych  6.
w pieczy zastępczej, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o pieczy zastępczej.  

 Egzekwowanie od koordynatorów rzetelnego sporządzania sprawozdań  7.
z efektów ich pracy, o których mowa w art. 77 ust. 3 pkt 7 ustawy o pieczy 
zastępczej. 

NIK nie formułuje uwag. 

  

Wnioski 

Uwagi 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Kielce,         grudnia 2020 r. 
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